
Uãitelé slavili svátek: dárek jim vy-
robili klienti denního centra Kouzel-
ná bufiinka

Jedni vyhazují to, co po nich musí
druzí posbírat

âesk˘ t˘m tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ s r˘mafiovsk˘mi
sportovci získal zlato v mezinárodním závodû v Maìarsku

RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT

7/2008

Ročník X. Vyšlo 11. 4. 2008                                           Cena 10 Kč

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska

Akademick˘ sochafi a malífi Bofiek Zeman vystavuje po roce v ko-
munitní ‰kole Gymnázia R˘mafiov kolekci s názvem Pocta Ïenû
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V Bufiince to vfielo

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Národní ulice, 1969 Národní ulice, 2007

V pátek 4. dubna se v hudebním

sále ZU· v R˘mafiovû konalo ta-

neãní odpoledne, které ve spolu-

práci se stfiediskem Diakonie

pfiipravili klienti Kouzelné bu-

fiinky pro své kamarády z Polár-

ky a Sagapa z Bruntálu i pro

místní seniory a pfiíznivce.

Podpofiit vystoupení a práci s po-

stiÏen˘mi pfii‰el také starosta

mûsta Ing. Petr Klouda.

Na pfiivítanou pfiedvedli klienti

Bufiinky pod vedením Jany

Kaufové pohádku a se student-

kami gymnázia zatanãili mazur-

ku. Po krátkém vystoupení vy-

zvala pfiítomné hosty k tanci sku-

pina Duo Akord, která hrála celé

odpoledne a rozproudila oprav-

dovou zábavu. Pfii tanci a posle-

chu hudby zázraãnû mizí rozdíly

mezi lidmi a bezprostfiednost kli-

entÛ Bufiinky byla nakaÏlivá pro

v‰echny hosty.

Opravdovou bombou bylo spon-

zorské vystoupení skupiny Jum-

ping Drums Ivo Batou‰ka, která

pfiekvapen˘m úãastníkÛm pfied-

vedla ãást svého repertoáru,

a dokonce nauãila pfiítomné zá-

kladní údery na bonga. Vedoucí

skupiny Ivo Batou‰ek pfiislíbil 

uspofiádání benefiãního koncertu

v R˘mafiovû, na kterém vystoupí

také klienti Bufiinky.

Taneãní odpoledne bylo první akcí

Bufiinky pro vefiejnost. Uskuteãnila

se ve spolupráci se seniory a stu-

denty gymnázia a naplnila tak je-

den z hlavních cílÛ SPMP

R˘mafiov - integrovat mentálnû

postiÏené do ostatní spoleãnosti.

Díky v‰em, ktefií se na úspûchu

akce podíleli, zvlá‰tû sponzo-

rÛm: Pekárnû R˘mafiov, Kvûti-

náfiství Filip, Cukrárnû Havel-

ková a Potravinám Lazarczyk.

A. Pfiikrylová,
pfiedsedkynû SPMP R˘mafiov
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Aktuálnû z mûsta

Zastupitelé schválili v˘stavbu obchodního centra
Ve ãtvrtek 27. bfiezna se konalo

zasedání Zastupitelstva mûsta

R˘mafiova, poprvé v prostorách

koncertního sálu Základní umû-

lecké ‰koly R˘mafiov. Zastu-

pitelé pfiijali celkem devûtatfiicet

usnesení, z nichÏ pfieváÏnou vût-

‰inu tvofiily majetkové záleÏitos-

ti. Zastupitelé schválili prodej

ãásti pozemku v prÛmyslové zó-

nû za úãelem vybudování ovoc-

ného lihovaru, kter˘ bude slouÏit

k pálení destilátu pro drobné

pûstitele a dále k produkci vlast-

ních v˘robkÛ ze surovin vyku-

povan˘ch od pûstitelÛ ovoce.

Zastupitelstvo mûsta schválilo

prodej obytného domu na Pivo-

varské ulici ã. 2 do podílového

spoluvlastnictví. Celková cena

prodávané nemovitosti vãetnû

pozemku ãiní 3 440 tis. Kã.

Zastupitelé schválili prodej ãásti

pozemkÛ spoleãnosti Lewerenz

Development, s. r. o., na stavbu

obchodního centra (pozn. redak-
ce: na OkruÏní ulici - pozemky

pod b˘valou vajíãkárnou) za ce-

nu 1550 Kã/m2, na základû usne-

sení zastupitelstva ze dne 6. 9.

a ze dne 11. 10. 2007 podle

schválen˘ch zásad prodeje.

Prodej bude dále fie‰en uzavfie-

ním smlouvy o smlouvû budoucí

s podmínkou uzavfiení samotné

kupní smlouvy aÏ po kolaudaci

stavby, nejpozdûji v‰ak do 36

mûsícÛ od podpisu smlouvy

o smlouvû budoucí. V souvislos-

ti s tímto usnesením zastupitelé

schválili v˘stavbu obchodního

centra na OkruÏní ulici podle va-

rianty A, která pfiedstavuje v˘-

stavbu obchodního centra Tesco.

V pfiípadû varianty B ‰lo o v˘-

stavbu obchodního centra PLUS

Discount. U varianty A se inves-

tor zavázal respektovat poÏadav-

ky mûsta t˘kající se zejména za-

chování vzrostlé zelenû podél

Lipové ulice a v˘stavby prodejny

se sedlovou stfiechou. Parkovi‰tû

s 57 parkovacími místy bude vy-

uÏitelné i mimo otevírací dobu

marketu.

V dal‰ím zastupitelé projednali

závûreãn˘ úãet mûsta R˘mafiova

za rok 2007. Mûsto v uplynulém

roce hospodafiilo celkem s 215,5

mil. Kã vãetnû rozvojov˘ch do-

tací poskytnut˘ch v rámci jedno-

tliv˘ch dotaãních programÛ - ‰lo

napfi. o dotaci na v˘stavbu 30

chránûn˘ch bytÛ, na hfii‰tû v za-

hradû Hedvy, pÛdní vestavby

Hornomûstská 57-59, stavební

úpravy ubytovny Bartákova 24,

budování inÏen˘rsk˘ch sítí

v Edrovicích a Na Stráni a dal‰í.

Rozpoãet na r. 2007 byla sesta-

ven a upravován jako vyrovnan˘

s pfiedpokládanou rozpoãtovou

rezervou ve v˘‰i 2,97 mil. Kã, ve

skuteãnosti bylo dosaÏeno pfie-

bytku vy‰‰ího o cca 0,5 mil. Kã.

Úãetní závûrka roku 2007 byla

podrobena pfiezkumu hospodafie-

ní odborem kontroly Krajského

úfiadu Moravskoslezského kraje

se závûrem: „Pfii pfiezkoumání

hospodafiení mûsta dle § 2 a § 3

zákona ã. 420/2004 Sb. nebyly

zji‰tûny chyby a nedostatky.“

Zastupitelé schválili závûreãn˘

úãet mûsta R˘mafiova za rok

2007 o rozpoãtov˘ch pravidlech

územních rozpoãtÛ v platném

znûní a souhlasili s celoroãním

hospodafiením mûsta, a to bez

v˘hrad. Zastupitelé vzali na vû-

domí zprávu o v˘sledku pfie-

zkoumání hospodafiení mûsta

R˘mafiova ze dne 5. 3. 2008 za

rok 2007 a schválili zadání pfie-

zkoumání hospodafiení mûsta

R˘mafiova za rok 2008 Krajské-

mu úfiadu Moravskoslezského

kraje.

Zastupitelstvo vzalo na vûdomí

zprávu o ãinnosti úfiadu územní-

ho plánování ve vûci projedná-

vání návrhu územního plánu

mûsta R˘mafiova a posunutí ter-

mínu vydání územního plánu

mûsta R˘mafiova. 

Zastupitelé schválili poskytnutí

pfiíspûvku Spoleãnosti pro pod-

poru lidí s mentálním postiÏe-

ním, místní organizaci R˘mafiov,

na provoz denního centra Kou-

zelná bufiinka ve v˘‰i 195 tis. Kã

ve ãtvrtletních splátkách (na mz-

dové náklady) a zb˘vající ãástku

105 tis. Kã (na spolufinancování

zámûrÛ) vyplatí aÏ po získání

dotací.

Pfiíspûvek ve v˘‰i 114 tisíc Kã

schválilo zastupitelstvo mûsta

¤ímskokatolické farnosti R˘-

mafiov na realizaci akce „Obno-

va fasády kostela sv. Michaela

v R˘mafiovû“. Pfiíspûvek pfied-

stavuje 20 % celkov˘ch nákladÛ,

zb˘vající ãást do v˘‰e 400 tis.

Kã tvofií státní dotace v rámci

Programu regenerace Mûstské

památkové zóny.

Zastupitelé vydali Obecnû zá-

vaznou vyhlá‰ku mûsta R˘ma-

fiova ã. 01/2008 o zákazu poÏívá-

ní alkoholick˘ch nápojÛ na ve-

fiejném prostranství. Celé znûní

vyhlá‰ky najdete na str. 4.  

Z materiálÛ MûÚ zpracoval JiKo

OZNÁMENÍ O P¤ERU·ENÍ DODÁVKY ELEKT¤INY
âeské energetické závody oznamují, Ïe v ob-

ci R˘mafiov na ulicích 8. kvûtna, Bezruãova

ã. 21 a Opavská ã. 30, 32, 34, 36, 38 a 40 bu-

de dne 23. dubna od 7 do 15 hodin pfieru‰ena

dodávka elektrické energie. âEZ Ïádá zákaz-

níky v souladu s ustanovením § 25 odst. 4

písm. d) bodu 6 zákona ã. 458/2000 Sb. o po-

chopení pro toto nezbytné omezení a dopo-

ruãuje jim provést pfiedem potfiebná opatfiení

k zamezení pfiípadn˘ch ‰kod a odpojit elek-

trické spotfiebiãe ze sítû.

Dûkujeme za pochopení.

Pozor! Z hlediska bezpeãnosti je nutno zafií-

zení distribuãní soustavy i v této dobû pova-

Ïovat za zafiízení pod napûtím.

BliÏ‰í informace mÛÏete získat na poru-
chové lince 840 850 860.

Odbory MûÚ informují

OZNÁMENÍ OBâANÒM

Z dÛvodu pfieru‰ení dodávky elektfiiny ve stfiedu 23. 4. 2008 budou uzavfieny odbory Mûstského úfiadu R˘mafiov na ulici 8. kvût-
na: odbor dopravy a silniãního hospodáfiství, odbor Ïivnostensk˘ a odbor sociálních vûcí a zdravotnictví.
Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství sdûluje obãanÛm, Ïe náhradní úfiední den bude v úter˘ 22. 4. 2008 od 8:00 do 11:30 a od
12:30 do 17:00.

Byla schválena dotace na opravu fasády kostela sv. Michaela
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta R˘mafiova ã. 01/2008,
o zákazu poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ na vefiejném prostranství

Zastupitelstvo mûsta R˘mafiov se na svém zasedání dne 27. 3. 2008 usnesením ã. 445/14/08 usneslo vydat na základû ustanovení § 10 písm. a),

b) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku:

âlánek 1
Úvodní ustanovení

Cílem této vyhlá‰ky v rámci zabezpeãení místních záleÏitostí vefiejného pofiádku je vymezit nûkterá místa vefiejného prostranství, na kter˘ch

se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytvofiit opatfiení smûfiující k ochranû pfied ‰kodami na zdraví zpÛsoben˘mi alkoholem ze-

jména u dûtí a mladistv˘ch.

âlánek 2
Vymezení pojmÛ

Vefiejn˘m prostranstvím jsou v‰echna námûstí, ulice, trÏi‰tû, chodníky, vefiejná zeleÀ, parky, podchody, nadchody, lávky, pasáÏe, sportovi‰tû, dût-

ské koutky a dal‰í prostory pfiístupné kaÏdému bez omezení, tedy slouÏící obecnému uÏívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

âlánek 3
Zákaz poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ na vefiejném prostranství

(1) Zakazuje se konzumace alkoholu na vymezen˘ch plochách vefiejného prostranství ve mûstû R˘mafiovû.

(2) Vymezené plochy se zákazem poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ na vefiejném prostranství jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1, která je ne-

dílnou souãástí této vyhlá‰ky.

(3) Zákaz konzumace alkoholick˘ch nápojÛ na vefiejném prostranství se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna pfiíslu‰ného ka-

lendáfiního roku.

(4) Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholick˘ch nápojÛ na vefiejném prostranství pfii konání kulturních a jin˘ch spoleãensk˘ch

akcí povolen˘ch mûstem R˘mafiov.

âlánek 5
Závûreãná ustanovení

(1) Tato obecnû závazná vyhlá‰ka se vztahuje pouze na vefiejná prostranství vyjmenovaná v pfiíloze ã. 1 této vyhlá‰ky.

(2) Tato obecnû závazná vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dne 1. kvûtna 2008.

Vymezení míst, kde platí zákaz poÏívání alkoholu na vefiejném prostranství:

Mûsto R˘mafiov (v‰echna níÏe uvedená vefiejná prostranství se nachází v k. ú. R˘mafiov)

1. “Centrum“ mûsta R˘mafiova - vefiejné prostranství ohraniãe-

né ulicemi vãetnû:

OkruÏní - Pivovarská - Radniãní - Jungmannova - ·kolní ná-

mûstí - tfiída HrdinÛ.

2. “Park“ mûsta R˘mafiova - vefiejné prostranství ohraniãené 

ulicemi vãetnû:

Sokolovská - Jelínkova - Bartákova - Sadová.

3. Vefiejné prostranství na pozemku parc. ã. 364.

4. Vefiejné prostranství na pozemku parc. ã. 1432/1.

5. Vefiejné prostranství na pozemcích parc. ã. 1975/1 a parc. 

ã. 1975/3.

6. Vefiejné prostranství na pozemcích parc. ã. 2098/1, parc. 

ã. 2099 a parc. ã. 2100.

Pfiíloha ã. 1 OZV mûsta R˘mafiov ã. 01/2008
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O z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í  v ˘ b û r o v é h o  fi í z e n í
na místo

Odborn˘ pracovník - historik, kurátor sbírkov˘ch a mobiliárních fondÛ

Místo v˘konu práce: Mûstské muzeum R˘mafiov, nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: ãervenec 2008

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou (3mûsíãní zku‰ební doba)

Pracovní úvazek: 1,0

Platová tfiída: 9. - 10., v souladu se zákonem ã. 143/1992 Sb. a nafiízením vlády ã. 469/2002 Sb. v platném znûní

PoÏadavky:
• poÏadované vzdûlání minimálnû ÚSO, ÚSV, nejlépe v‰ak V·, VO·;

• odborná zpÛsobilost podmínkou;

• praxe vítána;

• dobrá znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook);

• schopnost samostatného jednání (samostatného fie‰ení úkolÛ);

• alespoÀ komunikativní znalost 1 svûtového jazyka;

• morální a trestní bezúhonnost;

• obecné znalosti z oblasti neziskového sektoru;

• pfiíjemné vystupování;

• spolehlivost;

• pracovitost;

• odpovûdnost a preciznost;

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

1. správa sbírky:
a) pracovník tvofií a spravuje sbírky a mobiliární fondy - správuje

muzejní sbírky, zpracovává chronologickou a systematickou evi-

denci sbírkov˘ch pfiedmûtÛ;

b) stanovuje postupy, zpÛsoby a v˘bûr sbírkov˘ch pfiedmûtÛ pro

preparování a konzervování a pro restaurování mobiliárních fon-

dÛ vãetnû dohledu nad provádûn˘mi pracemi;

c) zaji‰Èuje zápÛjãky a v˘pÛjãky sbírkov˘ch pfiedmûtÛ a mobiliár-

ních fondÛ vãetnû zpracovávání v˘pÛjãních smluv;

d) zprostfiedkovává sbírkové pfiedmûty badatelÛm a zaji‰Èuje pre-

zentaci sbírek vefiejnosti;

e) fiídí a provádí terénní v˘zkum vãetnû zaji‰Èování nálezÛ, vytváfií

nálezové zprávy a archeologick˘ sbûr;

f) analyzuje a zapisuje sbírkové pfiedmûty, samostatnû zpracovává

dokumentaci v˘sledkÛ prÛzkumu památek ãi památkového fon-

du;

g) spolupracuje s ústavy památkové péãe a archeologick˘m ústa-

vem;

h) zaji‰Èuje konzervaãní práce;

2. práce historika:
a) práce v oboru regionální a obecné historie i pomocn˘ch historic-

k˘ch vûd podle své kvalifikace, studium archivních pramenÛ;

b) povinná publikaãní ãinnost v populárnû nauãném a odborném

tisku;

c) badatelská ãinnost v oboru regionální historie v rozsahu kvalifi-

kace;

d) odborná spolupráce s ostatními ãesk˘mi, moravsk˘mi i zahra-

niãními muzei, vysok˘mi ‰kolami;

e) vytváfiení libret expozic a s nimi spojené v˘tvarné práce;

3. dále zaji‰Èuje: sbírkotvornou ãinnost, informaãní a odbornou po-

radenskou ãinnost, popularizaãní ãinnost, samostatnou pfiípravu mu-

zejních v˘stav, programÛ a publikací nebo instalací zpfiístupnûn˘ch

památkov˘ch objektÛ, kooperaci s ostatní v˘stavní ãinností, vyhledá-

vá moÏnosti spolufinancování projektÛ muzea z dotaãních titulÛ;

• standardní povinnosti podle funkãního zafiazení;

• obecné povinnosti stejné pro kaÏdého odborného muzejníka;

• práce navíc, ale v malém muzeu nutná - zde nutno hrát více rolí, aby

muzeum dostálo povinnostem, vÏdy je nutné zabrat tam, kde je to 

momentálnû tfieba;

• v tomto oboru více neÏ jinde platí, Ïe práce musí b˘t koníãkem.

Mûstské muzeum R˘mafiov
nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov                            e-mail: muzeum@rymarov.cz                         tel. 554 211 770                     Iâ: 75037947

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû v Mûstském muzeu, nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 31. 5. 2008.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 31. 5. 2008

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise

bude uchazeãÛm oznámeno elektronickou po‰tou - emailem, popfi. telefonicky. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude

pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Lenka Baborovská, Mûstské muzeum R˘mafiov, tel.: 554 211 770, mobil 731 101 859, email: 

muzeum@rymarov.cz.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe,

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, 

jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• motivaãní dopis,

• Ïivotopis s údaji o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch 

znalostech a dovednostech,

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce,

• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
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Jedna paní povídala ...
V této rubrice reagujeme na podnûty obãanÛ

a zab˘váme se i citliv˘mi tématy, jeÏ se stáva-

jí náplní hovorÛ na ulici ãi v hospodû a jsou

podle sv˘ch mluvãích nedostateãnû fie‰eny.

Rubrika by mûla slouÏit tomu, aby byly pro-

blémy obãanÛ, které nejsou docenûny, znovu

otevírány.

Nebudeme se bránit ani anonymním podnû-

tÛm, ov‰em za dodrÏení jist˘ch pravidel.

Budeme pracovat pouze s anonymy, které bu-

dou slu‰né, neuráÏející, nevulgární, nebudou

poru‰ovat tiskov˘ zákon a budou v souladu se

ctí, morálkou a dÛstojností.

âtenáfiské pfiíspûvky budeme postupnû zpra-

covávat a fie‰it s pfiíslu‰n˘mi kompetentními

a povûfien˘mi osobami, zejména se starostou

mûsta. Pfiíspûvky mohou b˘t redakci zasílány

prostfiednictvím e-mailu: rymhor@seznam.cz

nebo na adresu redakce OkruÏní 10, 795 01

R˘mafiov, pfiípadnû mohou b˘t vhozeny do

schránky redakce u vchodu do Stfiediska vol-

ného ãasu.

Dal‰í pfiíspûvek v na‰í rubrice má název:

Lidl místo Polygonu?
Pane starosto, dozvûdûla jsem se, Ïe mûsto
prodalo panu Monincovi pozemky na stavbu
obchodního domu v areálu Polygonu a Ïe se
zde postaví Lidl. Myslím si, Ïe jsme mûli b˘t
v‰ichni, co tu bydlíme, informováni, protoÏe
dopravní situace je zde uÏ tak neúnosná
a nedovedu si pfiedstavit, Ïe mi pod okny bu-
dou je‰tû jezdit a zastavovat dal‰í auta a zá-
sobování. Zase se nás obãanÛ nikdo neptal.
Doufám, Ïe se doãkáme aspoÀ odpovûdi.
Dotaz pisatelky se do této rubriky skuteãnû

dobfie hodí. Zastupitelstvo mûsta totiÏ Ïádné

pozemky panu Monincovi neprodalo.

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 

27. bfiezna 2008 prodalo zcela jiné pozemky

na stavbu hypermarketu na ulici OkruÏní de-

veloperské firmû. Pisatelka proto nemá pfies-

né informace. Je ale pravdou, Ïe zastupitel-

stvo jiÏ v minulosti schválilo zámûr prodeje

pozemkÛ v tûsném sousedství b˘valého areá-

lu Polygonu a Ïe to bylo na Ïádost pana

Monince, kter˘ by zde chtûl vybudovat

„Obchodnû-sportovní centrum“. Pan Moni-

nec zatím zastupitelÛm svÛj zámûr plnû ne-

pfiedstavil. Z dosud pfiedloÏen˘ch plánÛ bu-

doucí podoby lze vyãíst, Ïe zde vznikne hala

o rozmûrech pfiibliÏnû 50 x 30 m a 42 parko-

vacích míst. PÛjde tedy zfiejmû o místo silnû

nav‰tûvované a frekventované, které mÛÏe

zpÛsobit v lokalitû váÏné dopravní problémy

a lidem v nejbliÏ‰ím okolí - nachází se zde

pfiibliÏnû sto dvacet bytÛ - podstatnû znepfií-

jemnit Ïivotní podmínky s dopadem na hlu-

kovou situaci, objem prachu a v˘fukov˘ch

zplodin v ovzdu‰í, cenu a prodejnost bytÛ atd.

Celková prostorová situace v oblasti pfiitom

neumoÏÀuje roz‰ífiení komunikací nebo od-

vedení provozu po jin˘ch komunikacích. I ar-

chitektonické fie‰ení této oblasti by mûlo urãi-

tû projít diskuzí. O tom, Ïe pÛjde o prodejnu

obchodního fietûzce Lidl, mají zastupitelé in-

formace pouze neoficiální. Myslím si, Ïe vût-

‰ina zastupitelÛ si tyto problémy uvûdomuje

a vyÏádá si dal‰í, podrobnûj‰í informace o zá-

mûru, pfiípadnû zjistí názory dotãen˘ch osob,

aby mohli ve vûci kvalifikovanû rozhodnout

a nezpÛsobit pfiitom újmu jin˘m. O prodeji

tûchto pozemkÛ tedy bude zastupitelstvo

teprve rozhodovat, a to pravdûpodobnû na

svém ãervnovém zasedání.

Petr Klouda, starosta mûsta

Zdravotnictví

Aktuality z Podhorské nemocnice, a. s.

Pfiedstavujeme Poradnu pro plastickou a estetickou chirurgii
Motto: „Plastiãtí chirurgové pomáhají nejen vracet zdraví, ale i objevovat krásu.“

JiÏ 11 let uplynulo od zahájení ãinnosti po-

radny pro plastickou chirurgii v bruntálské

nemocnici. Od roku 1997 dojíÏdí pravidelnû

- 1x za 14 dnÛ - do nemocnice v Bruntále

plastick˘ chirurg z Fakultní nemocnice

Olomouc, kter˘ na chirurgické ambulanci

poskytuje rady a konzultace, event. i základ-

ní o‰etfiení z oboru plastické a estetické chi-

rurgie. Za tuto dobu nav‰tívily poradnu stov-

ky klientÛ.

Poradna pfiinesla a pfiiná‰í pro obyvatele re-

gionu zkvalitnûní zdravotní péãe a pacienti,

ktefií potfiebují vy‰etfiení u plastického chi-

rurga, nemusí jezdit daleko. Pro Podhorskou

nemocnici to znamená roz‰ífiení odborn˘ch

sluÏeb s moÏností superspecializované kon-

zultace pfiímo na místû i u lÛÏka nemocného.

Napfi. v pfiípadû poúrazového stavu, defektu

kÛÏe, komplikovaného hojení ran apod.

Snadná je i domluva o rychlém transferu do

FN, napfi. pfii ztrátovém poranûní.

Pacienti, u kter˘ch je po vy‰etfiení v poradnû

indikována plastická nebo estetická operace,

si pak mohou domluvit konkrétní termín na

oddûlení plastické a estetické chirurgie ve

FN Olomouc. Zde pracuje t˘m vysoce eru-

dovan˘ch atestovan˘ch plastick˘ch chirurgÛ

s mnohalet˘mi zku‰enostmi, kter˘ garantuje

vysokou profesionalitu a individuální péãi

po 24 hodin dennû. Po operaci zveme paci-

enty a klienty na dal‰í potfiebné pfievazy ne-

bo kontroly jiÏ zpût do poradny v Bruntále,

ãímÏ jim u‰etfiíme dal‰í cestování.

Kdo mÛÏe oãekávat pomoc v poradnû plas-

tické a estetické chirurgie? Máte dítû s vro-

zenou vadou obliãeje, krku, rukou, zevního

genitálu? Máte poúrazové nebo pooperaãní

deformace, defekty, hrubé jizvy? Máte poru-

chu funkce ruky, napfi. po poranûní ‰lach

a nervÛ? Máte zhoubn˘ nebo nezhoubn˘ ná-

dor kÛÏe? Ve v‰ech tûchto pfiípadech nav‰tiv-

te na‰i poradnu. Za operace u tûchto one-

mocnûní se neplatí.

I bez doporuãení se mÛÏe do poradny pfiijít

poradit také kdokoliv, kdo potfiebuje nûjakou

estetickou úpravu - napfi. odstranûní pfievislé

kÛÏe na víãkách, pfiib˘vajících vrásek v obli-

ãeji a na krku, opravu vrozené nebo získané

deformace nosu, odstát˘ch u‰ních boltcÛ,

zvût‰ení, zmen‰ení ãi modelaci prsou, nahra-

zení chybûjícího prsu po operaci, úpravu pfie-

vislého nebo svra‰tûlého bfiicha, odsátí tuku

(liposukci). I v tûchto pfiípadech se obraÈte na

na‰i poradnu. Tyto estetické operace, jakoÏ

i neoperaãní omlazovací v˘kony (Botox,

Dysport, kolageny, lipoinjekce aj.) nebo es-

tetické pÛsobení nejmodernûj‰ího CO2 laseru

jsou v˘kony placené. Pfii konzultaci dostane-

te o v‰em podrobné informace.

Poradna ordinuje v Podhorské nemocnici,
v prostorách chirurgické ambulance, kaÏ-
dé druhé úter˘ v mûsíci od 13.00 - 16.00
(pfiesn˘ termín sdûlí personál chirurgické
ambulance na 554 700 315). Poradnu vede
em. prim. MUDr. Pavel Hartl, FN
Olomouc. Bc. Marcela Matú‰Û,

manaÏerka marketingu
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Proã jsem si jej vybrala?
Pro jeho vysokou kvalitu profe-

sionálního psychologa.

Mirku, mû jako pedagoga v˘-
tvarné v˘chovy zajímá, jak este-
tika ovlivÀuje psychiku dítûte
a ãlovûka vÛbec? A jsem ráda,
Ïe mohu tuto otázku poloÏit tobû
jako psychologovi.
Dnes, ve sv˘ch 59 letech, na

sklonku profesní kariéry, si vy-

bavuji své dûtství jako sérii hez-

k˘ch, nûkdy ménû hezk˘ch obra-

zÛ a v˘sekÛ Ïivota, jako vûãn˘

stfiet principu pfiijetí a odmítaní,

kdy pfieci jenom laskavost a libé

záÏitky mívaly navrch. Údajnû

pfii reminiscenci se nám vybavu-

jí nejprve ty nelibé záÏitky, tak já

napfiíklad musel nerad do matefi-

ské ‰kolky v necel˘ch sv˘ch 3 le-

tech a také tam pamatuji první

nespravedlivou facku, kterou

jsem dostal nepedagogicky od 

uãitelky. Ale také si pamatuji

první fascinace pfiírodou - pro-

cházky parkem, barvy a vÛnû

podzimu, brodûní spadan˘m lis-

tím, nebo poslech pohádek z rá-

dia (tehdy televize je‰tû ani ne-

byla). To mi tak polechtalo fan-

tazii, Ïe jsem brával pastelky

a musel ty pfiíbûhy namalovat.

Moji sourozenci mûli rychle po-

kreslené památníãky. Nebo první

náv‰tûva divadla v Olomouci

(odkud vlastnû pocházím). Bylo

to ‰kolní pfiedstavení a mû ohro-

mil jiÏ ten prostor, ãervená ply-

‰ová sedadla, balkony, zlaté

ozdoby a lustry, nasvícené jevi‰-

tû, dekorace, nemluvû o samot-

ném úchvatném pfiedstavení.

Dodnes se divím, Ïe nepracuji

v divadle.

Kdybych se mûl vyjádfiit jednou

vûtou, tak kontakt s krásnem

a záÏitky krásna byly pro mÛj

dal‰í Ïivot zásadní a nezbytné.

AÏ pozdûji pfii studiích jsem se

dozvûdûl o imprintingu (etapû

vtiskování zásadních vjemÛ

a proÏitkÛ) nebo o záÏitku a po-

tfiebû pfiesahování sebe sama

a pochopil univerzálnost tûchto

jevÛ.

V dospûlosti je tûch pÛsobkÛ,

které ovlivÀují zrání ãlovûka, ví-

ce. Nûkdy jsou úsmûvné a ãlo-

vûk se aÏ diví. Mû napfiíklad

v ranné dospûlosti ovlivnila prá-

ce a odpovûdnost k práci. Zaãí-

nal jsem profesnû v tomto okre-

se jako vedoucí manÏelské po-

radny a to mi bylo 28 let, ale pa-

mûtníci si vzpomenou, Ïe jsem

po práci chodil ãasto na pivo.

Abych to místo neztratil, zaãal

jsem prostû abstinovat, coÏ mi

vydrÏelo dodnes. Jednou vûtou -

není to jenom záÏitek libého, co

posouvá ãlovûka dál a v˘‰.

Dobfie, urãitû tedy záleÏí na
vztazích, ve kter˘ch se ãlovûk
nachází a které spoluvytváfií,
fieknûme na prostfiedí, ve kterém
Ïije. Jak hodnotí‰ úroveÀ ob-
ãanské spoleãnosti zde v R˘ma-
fiovû, kde jak vím, uÏ Ïije‰
20 let?
Tak to bude hor‰í. Îiji hodnû ro-

dinn˘m, interním Ïivotem, ma-

ximálnû tak chalupafiíme (v blíz-

kém okolí), ale nejsme ve vzdu-

choprázdnu. Jestli jsem se nûco

nauãil z psychologie, tak nepod-

ceÀovat lidi. VÏdy mû znovu

a znovu pfiekvapují sv˘mi nápa-

dy, energií a angaÏovaností.

A tak s povdûkem a z povzdálí

sleduji a konstatuji, Ïe se pofiád

nûco v˘znamného dûje a v‰elija-

k˘ch aktivit pfiib˘vá, jeden by

byl aÏ optimista. Za sebe pfiipo-

menu, Ïe rád chodím do knihov-

ny, kde se opravdu cítím dobfie,

byl jsem pfiíjemnû pfiekvapen te-

matick˘mi pfiedná‰kami ve

Stfiedisku volného ãasu a s vel-

k˘m zájmem sleduji aktivity

a úspûchy taneãního studia Jes,

kam chodí vnuãka. Teì mû mrzí,

Ïe na toto téma neumím podrob-

nû promluvit a udûlat ucelenûj‰í

v˘ãet aktivit lidí, ale snad nûkdo

dal‰í v této ‰tafetû se bude cítit

povolanûj‰í a pokusí se o to. Za

v‰echny lidi, ktefií se angaÏují

dobrovolnû bez nárokÛ na odmû-

nu, bych zmínil enviromentální

spoleãnost PotÛãek, která sho-

dou okolností mûla v minulém

ãísle Horizontu dvojstránku a je-

jíÏ oddanost „vûci“ mû aÏ dojí-

má.

VraÈme se je‰tû k psychologii.
Mohl bys pro ãtenáfie uvést nû-
které nové poznatky z tvého
oboru a fiíci, jak je vyuÏívá‰?
Dnes je tolik pramenÛ, knih

a vydavatelství, to je radost ãíst.

Tfieba v prodejnû knih na námûs-

tí mají slu‰nou zásobu psycholo-

gické literatury nejen pro odbor-

nou vefiejnost v edici Portál. Já

poslední dobou hodnû pfiem˘‰-

lím o vlivu dlouhodobé neza-

mûstnanosti na osobnost jedince

a o nûkter˘ch negativních a pato-

logick˘ch projevech mládeÏe,

protoÏe také pracuji s rodiãov-

skou vefiejností a s nûkter˘mi

‰kolami. V prvním pfiípadû mû 

udivila okolnost, Ïe dlouhodobá

nezamûstnanost mÛÏe navodit

nezvratné negativní zmûny 

v osobnosti. A ve druhém pfiípa-

dû, napfiíklad pfii zneuÏívání 

omamn˘ch látek, mû pfiekvapila

teorie genetické predispozice,

kde se u jedincÛ, ktefií jsou nosi-

telé speciálního genu, plnû roz-

víjí obraz závislosti, a u ostat-

ních ne, i kdyÏ s látkou experi-

mentují. Pak mû zaujala teorie

jednoho neurologa, kter˘ údajnû

lokalizoval v mozku centrum pro

schopnost náboÏensk˘ch proÏit-

kÛ a schopnost víry podmiÀuje

aktivizací tohoto centra. Tak mû

jako ateistovi asi nûco v tom

mozku chybí a mám o ãem pfie-

m˘‰let.

Ty má‰ svou práci rád, to vím.
Je nûco, co tû v praxi zklamalo?
No ano. Zmínil jsem se o tom na

schÛzce podnikatelek v Bruntá-

le, a sice Ïe pfies neoddiskutova-

teln˘ pfiínos poznatkÛ v psycho-

logii a psychoterapii se svût za

posledních 50 let k lep‰ímu

mnoho nezmûnil. Vût‰í pokrok

nastane údajnû, aÏ ve spoleãnos-

ti obecnû pfieváÏí vût‰í poãet po-

zitivní ãinÛ. Je‰tû z dob studií si

pamatuji ze srovnávací psycho-

logie fenomén nazvan˘ „syn-

drom sta opic“ popsan˘ na jed-

nom ostrovû nûkde v oceánu.

Tam sbíraly opice spadané ovoce

ze zemû zneãi‰tûné pískem, coÏ

jim v ústech vadilo, aÏ vedoucí

opice náhodou zaãala um˘vat 

ovoce v louÏi vody. Ostatní

v tlupû ji zaãali napodobovat. AÏ

jich byl urãit˘ poãet (fieknûme

sto), tak naráz v‰echny opice

stejného druhu v Tichomofií na

tisíce kilometrÛ vzdálen˘ch ost-

rovech zaãaly provádût to stejné.

U nás pfied lety, tehdy je‰tû v âe-

skoslovensku, údajnû experi-

mentoval jeden psycholog s mra-

venci na Slovensku. Nauãil je fie-

‰it nûjakou pfiekáÏku za potravní

odmûnu. Do zimy jich byl „urãi-

t˘ poãet“, co úkol fie‰ili, a pak

zazimovali. Na jafie fie‰ili stejn˘

úkol mravenci ov‰em jiÏ také

v Krkono‰ích. Dodnes si to neu-

mím vysvûtlit. A nyní aÈ mi ãte-

náfi laskavû dovolí jistou zkratku

a analogii a vzhledem k vûku

i mravokárné pouãení. Starejme

se o pûkné vztahy k druh˘m 

a okolí, projevujme se z té lep‰í

stránky, tfieba jsem podle uvede-

ného v˘zkumu tím „st˘m“ jedin-

cem a celá spoleãnost se posune

najednou skokem ke své zralosti.

Tomu, kdo to doãetl aÏ do konce,

dûkuji.

Pfií‰tû: Mgr. Miroslav ·krabal se

bude ptát Agnes ·treitové.

·tafeta

Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

·árka Lupeãková se ptá Miroslava ·krabala
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·kolství

Nesnadné uãitelské poslání
Osmadvacátého bfiezna leto‰ního

roku uplynulo cel˘ch ãtyfii sta

‰estnáct let od narození Jana

Amose Komenského (1592-1670).

Komensk˘ je bez v‰í pochybnos-

ti jednou z nejv˘znamnûj‰ích 

osobností na‰ich dûjin, která se

tû‰í svûtovému v˘znamu. Sv˘mi

cestami po evropsk˘ch zemích,

kdy v kaÏdé zanechal svûtlou

stopu v oblasti pedagogiky

a vzdûlání, teologie nebo filoso-

fie, se stal nespornû jedním z prv-

ních EvropanÛ v dne‰ním, zcela

moderním smyslu tohoto slova.

Jeho dílo je nejen mimofiádnû v˘-

znamné, pfiiná‰ející do kaÏdé his-

torické doby fiadu podnûtn˘ch

a inspirujících my‰lenek, ale

i mimofiádnû rozsáhlé - byl nejen

velk˘m pedagogem, ale i filoso-

fem, ãesk˘m vlastencem, huma-

nistou a církevním hodnostáfiem.

Komenského podobu znají nepo-

chybnû v‰ichni obãané na‰í re-

publiky - ze ‰kolních uãebnic,

nástûnek a chodeb, z literárních

dûl, odborn˘ch publikací, z tele-

vizních pofiadÛ nebo jen z dvou-

setkorunové bankovky. Jeho pro-

slavená zásada Schola ludus -

·kola hrou v‰ak b˘vá ‰irokou ve-

fiejností ãasto nesprávnû vnímána

- ‰kola by mûla probudit zájem

dûtí, jejich aktivitu a ctiÏádost

nûco umût, a nikoli, jak je dnes

ãasto vykládáno, Ïe si dûti budou

pfiedev‰ím hrát a vûnovat se pou-

ze tomu, co je zajímá a baví. 

Aãkoli v‰ichni známe obecnû

vÏité oznaãení Jana Amose

Komenského jako „uãitele náro-

dÛ“ (je‰tû v závûru 19. století ho-

vofiili na‰i pfiedkové o Komen-

ském jako o „arciuãiteli“), na v˘-

roãí jeho narození se zaãalo lec-

kde zapomínat. Den uãitelÛ není

jen vzpomínkou na osobnost

Komenského, ale také pfiíleÏitost

alespoÀ jednou v roce uãitelÛm

za jejich nároãnou práci oficiálnû

podûkovat.

V pfiedveãer leto‰ního Dne uãite-

lÛ, ve stfiedu 26. bfiezna, se v kon-

certním sále ZU· se‰li pfiedstavi-

telé mûsta R˘mafiova, fieditelé

v‰ech r˘mafiovsk˘ch matefisk˘ch,

základních i stfiedních ‰kol,

Základní umûlecké ‰koly

i Stfiediska volného ãasu, aby

spoleãnû oslavili svátek pedago-

gÛ. Starosta mûsta Ing. Petr

Klouda ve svém projevu ocenil

nesnadnou a mnohdy nedocenû-

nou práci uãitelÛ a spolu s mí-

stostarostou Ing. Jaroslavem Ka-

lou pfiedali uãitelÛm ocenûní za

jejich pedagogickou ãinnost

a drobn˘ dárek vyroben˘ klienty

denního centra pro mentálnû po-

stiÏené Kouzelná bufiinka.

Uznání za pedagogickou ãinnost

pfii pfiíleÏitosti Ïivotního jubilea

získali Mgr. Jifií Gajdo‰ (zá-

stupce fieditele Z· Jelínkova 1),

Miroslava Dobrevová (vycho-

vatelka ‰kolní druÏiny a uãitelka

Z· Jelínkova 1), Ludmila Ax-
manová (vedoucí vychovatelka

domova mládeÏe SSO· Prima)

a Mgr. Jarmila Panchártková
(uãitelka Z· ·kolní námûstí).

Za celoÏivotní pedagogickou

ãinnost byli ocenûni Olga
Greplová (uãitelka M· 1. má-

je), Jaroslav Svoboda (uãitel

Stfiední ‰koly R˘mafiov) a Anto-
nie Matûjová (pedagoÏka volné-

ho ãasu SVâ R˘mafiov).

Za mimofiádnou pedagogickou

ãinnost získali ocenûní:

Marie Novotná, uãitelka Gym-

názia R˘mafiov za mimofiádnou

pedagogickou a odbornou ãin-

nost, za péãi o talentované stu-

denty, organizaci biologick˘ch 

olympiád, vedení biologického

a pfiírodovûdeckého krouÏku.

Zpracovala projekt Základní

zdravotnick˘ kurz pro studenty,

dlouhodobû se vûnuje projektu

v oblasti environmentální v˘cho-

vy Ekogymnázium, zapojila se

do rozvojového projektu V˘-

zkum kvality vody, vedla studen-

ty pfii vydávání ‰kolního ãasopi-

su, zapojuje se do charitativních

akcí, vyniká pracovním nasaze-

ním.

Mgr. Eva Durmanová, uãitelka

Gymnázia R˘mafiov, která dosa-

huje dlouhodobû vynikající v˘-

sledky ve v˘uce matematiky, vede

turistické, lyÏafiské a vodácké kur-

zy, je instruktorkou vodních spor-

tÛ, organizuje matematické olym-

piády, pythagoriády a mezinárod-

ní soutûÏ Matematick˘ klokan.

Mgr. Jarmila Labounková, zá-

stupkynû fieditele SSO· Prima za

rozvoj spolupráce r˘mafiovsk˘ch

‰kol a ‰kol v polském partner-

ském mûstû Ozimek, za nûkoli-

kaletou práci v projektu Získej-

me ‰ir‰í rozhled spolufinancova-

ném Evropskou unií. Organizuje

sportovní a naukové soutûÏe, v˘-

mûnné pobyty, setkání studentÛ

z partnersk˘ch mûst.

Mgr. Petr Stanûk, uãitel Stfiední

‰koly R˘mafiov, je v˘znamnou

pedagogickou osobností, organi-

zuje sportovní soutûÏe, pfiipravu-

je Ïáky v rámci profesního vzdû-

lávání.

Anna Jufienová, uãitelka odbor-

ného v˘cviku Stfiední ‰koly

R˘mafiov, za v˘bornou práci se

studenty, pfiípravu na soutûÏe, za

velmi dobré v˘sledky v regionál-

ních soutûÏích zamûfien˘ch na

gastronomii a moderní trendy

spoleãného stravování, za v˘cho-

vu odbornû zdatn˘ch specialistÛ

v oboru.

Jindra Zimmermannová, uãi-

telka Základní ‰koly ·kolní ná-

mûstí, za dlouholetou vynikající

a zodpovûdnou pedagogickou

ãinnost, za pracovní nasazení

a pfiíkladn˘ vtah k dûtem, spolu-

práci s rodinami ÏákÛ, podporu

vedení ‰koly a systematickou

kaÏdodenní práci.

Milada ·treitová, uãitelka

Základní umûlecké ‰koly R˘ma-

fiov, za celoÏivotní pracovní na-

sazení, mimofiádné pedagogické

v˘sledky, za mimofiádnou úspû‰-

nost pfii v˘chovû a vzdûlávání

dûtí v obtíÏn˘ch podmínkách r˘-

mafiovského regionu.

Mgr. Kamila H˘Ïová, uãitelka

Základní umûlecké ‰koly R˘ma-

fiov, za vysoké pracovní nasaze-

ní, velkou úspû‰nost ve v˘tvar-

n˘ch soutûÏích, nápaditost a rea-

lizaci projektÛ spojujících nejen

jednotlivé obory ZU·, ale i ostat-

ní ‰kolské instituce ve mûstû.

Alena Tome‰ková, vychovatel-

ka Základní ‰koly Jelínkova 1, za

v˘razné v˘sledky a úspûchy na

celostátních soutûÏích, za dlou-

hodobou úspû‰nou ãinnost s ta-

neãní skupinou Jes a propagaci

mûsta.

Pfiíjemn˘ slavnostní podveãer za-

konãil starosta mûsta spoleãn˘m

pfiípitkem a pfiáním v‰eho dobré-

ho do dal‰í pedagogické ãinnosti.

Zbytek veãera vyuÏili uãitelé

a fieditelé k neformální diskuzi

s pfiedstaviteli mûsta o vûcech,

které je v jejich ãinnosti trápí ne-

bo naopak tû‰í. ona

Fota: archiv MûÚ R˘mafiov
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Za v‰ím hledej Ïenu
Gymnázium R˘mafiov slaví prv-

ní rok fungování komunitní ‰ko-

ly, která vznikla v rámci projek-

tu Moravskoslezského kraje jako

centrum setkávání ‰koly a r˘ma-

fiovské vefiejnosti. Komunitní

‰kola získala pfii pfiíleÏitosti své-

ho otevfiení i patrona, po Jindfii-

chu ·treitovi dal‰ího slavného

absolventa, umûlce zvuãného

jména, jehoÏ v˘tvarné práce

vtiskly ráz novû vzniklé miniga-

lerii. Akademick˘ sochafi, malífi

a galerista Bofiek Zeman zavítal

do komunitní ‰koly po roce zno-

vu, aby zde opût uspofiádal v˘-

stavu, tentokrát s názvem Pocta

Ïenû.

Dalibor Malina charakterizoval

Bofika Zemana v jeho kresbách,

malbách a plastikách inspirova-

n˘ch Ïenou jako „umûlce zauja-

tého estetikou Ïenského tûla“.

Autor sám pfii slavnostní verni-

sáÏi tato slova doplnil vyznáním,

Ïe je zaujat nejen Ïenskou krá-

sou, ale „Ïenou jako takovou, ja-
ko zachovatelkou rodu, matkou,
milenkou...“, Ïena se v jeho dí-

lech ztotoÏÀuje i s pfiírodou

a zvlá‰tû pak s moravskou kraji-

nou.

Náv‰tûvníkovi v˘stavy pfiitom

neujde, Ïe pfiedobrazem je stále

tatáÏ Ïena, tatáÏ tváfi a linie tûla,

tatáÏ osobní emoce. Vysvûtlení

je prosté: „UÏ sedmatfiicet let
mám jednu Ïenu, mám také dvû
dcery, obû uÏ dospûlé,“ prozra-

zuje Bofiek Zeman. Inspirace je

tedy zfiejmá, Ïena na obrazech

nicménû není konkrétní, vÏdy

zastupuje pfiedev‰ím znázornûní

Ïenského principu. Její nûÏná

tváfi a naznaãená kfiivka tûla je

obklopena emocemi, vyjádfien˘-

mi tu temnûj‰ími, tu záfiivûj‰ími

barevn˘mi skvrnami v odstínech

ãervené, vínové, hnûdé, okrové,

ale i modré. Îenská i dívãí tváfi

dominuje také medailérsk˘m

plastikám v bronzu ãi pískovco-

vé so‰e, která vznikla opracová-

ním náhodnû nalezeného pískov-

cového valounu.

Mezi nesãetn˘mi studiemi Ïen-

ské krásy vyniká nûkolik obrazÛ,

mezi nimi rozhovor muÏe a Ïe-

ny, dialog semknut˘ch rtÛ, jehoÏ

boufilivost naznaãuje rudé poza-

dí obklopující oba profily.

Unikátem jsou také dvû kresby,

které vznikly takfika dadaistic-

kou metodou. Svou tematikou se

nevymykají, zobrazují motiv

Ïenského tûla pomocí jednodu-

ché ãerné linie, podkladem tûch-

to kfiehk˘ch kontur je v‰ak karto-

nov˘ papír, do nûjÏ si autor pfii

práci otíral ‰tûtce. Náhodná se-

stava protáhl˘ch barevn˘ch

skvrn jej natolik inspirovala, Ïe

urãité ãásti vystfiihl a doplnil

kresbou. V̆ sledkem je neopako-

vatelná kompozice, ve své stfiíd-

mosti pÛsobivá stejnû, ba moÏná

více neÏ rozmûrné malby, tvofiící

gros v˘stavy.

Stejnû jako pfii první vernisáÏi

pfied rokem se i pfii leto‰ním za-

hájení v˘stavy Bofika Zemana

ãetlo z básnick˘ch sbírek jeho

pfiítele, dal‰ího absolventa gym-

názia, Du‰ana ·imka. Obû sbír-

ky ·imkov˘ch ãtyfiver‰í Po tichu
a Po druhém tichu Bofiek Zeman

ilustroval. ZN

Holocaust oãima studentek Gymnázia R˘mafiov
V lednu leto‰ního roku jsme se

v hodinách estetické v˘chovy ví-

ce vûnovali problematice holo-

caustu a koncentraãních táborÛ.

Díky tomu studenti vytvofiili

spoustu vynikajících prací, se

kter˘mi se zapojili do mezinárod-

ní v˘tvarné soutûÏe Holocaust,

vyhla‰ované Domem kultury

v Tychách a Muzeem Auschwitz-

Birkenau v Osvûtimi.

V silné mezinárodní konkurenci

se mezi Italy, Rusy a zejména

Poláky podafiilo zabodovat i stu-

dentÛm na‰eho gymnázia. Proto

si dvû dívky z kvarty Irena

Malichová a Veronika Orlová jely

31. bfiezna do Polska pro ocenûní.

Na slavnostním ceremoniálu

v Malém divadle v polsk˘ch

Tychách obdrÏely Irena a Vero-

nika ãestné uznání za spoleãn˘

v˘tvor. Dal‰í ocenûní a nominaci

na v˘stavu nejlep‰ích prací zís-

kala Irena Malichová za své dru-

hé dílo. Je to velk˘ úspûch a obû

dûvãata z nûj mûla velkou ra-

dost.

Po kulturním programu a v˘stavû

nejlep‰ích prací následovala ex-

kurze do muzea v Osvûtimi a ná-

v‰tûva koncentraãního tábora

v Auschwitz-Birkenau. V tábofie

poloÏily na‰e studentky jako zá-

stupkynû âech kytici a symbolic-

ké svûtlo k památníku.

Zhlédnutí v˘stavy s tematikou

holocaustu, náv‰tûva muzea,

koncentraãního tábora a suges-

tivní v˘klad ãeského prÛvodce

ve v‰ech zanechaly velmi siln˘

záÏitek.

Podûkování patfií také polsk˘m or-

ganizátorÛm, ktefií byli velmi pfiá-

tel‰tí a pohostinní, zvlá‰tû k nám,

cizincÛm. Pavlína DoleÏelová
Fota: archiv Gymnázia R˘mafiov
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Gymnázium R˘mafiov

pofiádá v rámci

Dne Zemû

22. 4. 2008

SSbbûûrr  ssttaarrééhhoo
ppaappíírruu

pfied budovou tûlocviãny

ráno od 7.00 do 8.00
odpoledne od 13.30

do 16.00

Pohár okresních pfieborníkÛ
ve vybíjené zÛstává v R˘mafiovû

V pátek 28. bfiezna pofiádala Základní ‰kola R˘mafiov, ·kolní námûs-

tí, jiÏ devát˘ roãník Okresního pfieboru ve vybíjené. V‰ichni uãitelé

‰koly se podíleli na pfiípravû. Pfiichystali jsme obûd a obãerstvení pro

soutûÏící, zajistili krásné ceny a vyle‰tili putovní pohár. V‰echny po-

zvané ‰koly pfiislíbily úãast, takÏe uÏ nás ãekalo jen to nejtûÏ‰í: se-

stavit druÏstvo z na‰ich ÏákÛ a dobfie reprezentovat ‰kolu. Obojí se

povedlo, jak nasvûdãuje toto pofiadí:

1. místo Z· R˘mafiov, ·kolní námûstí
2. místo Z· Mûsto Albrechtice
3. místo Z· Krnov
4. místo Z· Bruntál
5. - 6. místo Z· Vrbno pod Pradûdem a Z· Moravsk˘ Beroun
V‰ichni Ïáci z r˘mafiovského druÏstva si zaslouÏí pochvalu.

Kapitánem druÏstva byl Robert Berki, hráãi Ladislav Baìura, Du‰an

Gábor, Lucie Kozáková, Jan Sas, Pavel Strzadala a Adéla Vaníãková. 

Anna Kratochvílová

Mezinárodní jazyková soutûÏ
UÏ 10 let trvá klání mezi studen-

ty SSO· Prima a Zespol szkol

w Ozimku. V leto‰ním ‰kolním

roce se se‰li zástupci tûchto dvou

‰kol, aby zmûfiili své síly v ovlá-

dání anglického a nûmeckého ja-

zyka. Uãitelé pro nû vybrali 

okruhy ze znalostí regionu

R˘mafiova a Ozimku. SoutûÏ se

skládala z nûkolika ãástí: testu,

poslechu, porozumûní sly‰ené-

mu slovu a rozhovoru.

Ve ãtvrtek 27. bfiezna soutûÏ za-

hájil starosta mûsta Ing. Petr

Klouda, kter˘ studenty pfiivítal

a popfiál jim hodnû úspûchu.

Potom se ujali organizace uãitelé

AJ a NJ. Studenti se pfiemístili

do jazykov˘ch uãeben. V‰ichni

se soustfiedili na dané úkoly, pro-

vázela je i malá nervozita.

První místo v nûmeckém jazyce

si nakonec odnesl ãesk˘ student

Vojtûch KoÏuch z 3. B a Marek

Panczyk z polské ‰koly Zespol

szkol w Ozimku. Dvû první mís-

ta byla udûlena i v anglické ãás-

ti. Získala je dûvãata, z polské

skupiny Justyna Sojka a z ãeské

Barbora NepoÏitková, studentka

ze 4. B. V̆ kony obou skupin by-

ly vyrovnané, pfiesto porota oce-

nila i Barboru Dzingelovou za

v˘bornou konverzaci v nûmec-

kém jazyce a v anglické ãásti byl

ocenûn Marcin Doliszny.

Na závûr byly v‰em pfiedány 

úãastnické listy a malé upomín-

kové pfiedmûty. Po spoleãném 

obûdû, kter˘ mûl studenty sblí-

Ïit, se spoleãnû vydali na pro-

hlídku mûsta. Nároãn˘ den splnil

ve‰keré oãekávání a prohloubil

nastartovan˘ projekt s názvem

Spoleãné slovanské kofieny.

Za SSO· Prima R˘mafiov
Mgr. Jarmila Labounková

ZÁKLADNÍ ·KOLA JELÍNKOVA 1
uvádí 17. dubna v 17.00

v sále místního kina

pravidelnou slavnost

pohybu, tance, hudby etc.

Ve Stránském pfiivítali nová mláìata
Koneãnû na nás vykouklo sluníã-

ko, i kdyÏ zubaté. AlespoÀ navodi-

lo jarní atmosféru a ti, ktefií opus-

tili teplo domova a zavítali do

Stránského, jistû nelitovali.

Obãanské sdruÏení Stránské pfii-

pravilo na sobotní odpoledne 

5. dubna bohat˘ program soutûÏí

a hlavnû slavnostní vítání leto‰-

ních mláìat do Ïivota.

Letos se obãanskému sdruÏení po-

dafiilo odchovat devût jehÀátek

vzácného a ohroÏeného druhu va-

la‰ské ovce. To si zaslouÏilo po-

fiádnou slávu, a protoÏe tato akce

byla urãena pfiedev‰ím dûtem, ví-

tání probûhlo tak trochu pohádko-

vû. Pfiivítat jehÀata totiÏ pfii‰ly su-

diãky ze ZU· R˘mafiov. V‰echna

jehÀata dostala jméno a kaÏdá su-

diãka mu nadûlila do vínku nûjaké

to proroctví. Jména pro jehÀata

byla vybrána na základû v˘kresÛ,

které kreslí náv‰tûvníci akcí O. S.

Stránské. TakÏe se teì ve Strán-

ském na louce pase tfieba: Lístek,

Terka, Lentilka, Brãkyn, Lili...

Poté byly pfiipraveny soutûÏe, na-

pfiíklad:

Bûh s vajíãkem na lÏíci
Do soutûÏe se zapojily i nejmen‰í

dûti a nevadilo, Ïe se obãas nûjaké

to vejce rozpláclo o zem.

Úklidová ãeta v podobû jezevãíka

Áji mûla velkou radost a ãekala na

dal‰í pfiísun vajec.

Hod vejcem ve dvojicích
U této disciplíny jsme mûli obavu,

jestli rodiãe své dûti pustí soutûÏit,

ale nakonec soutûÏili jak dûti, tak

dospûlí. V prÛbûhu této soutûÏe

nevím, nevím, co si fiíkali okolo

projíÏdûjící v autech. MoÏná si teì

myslí, Ïe vidûli nûjakou zufiivou

sousedskou bitvu. Chvílemi vajíã-

ka létala ve v‰ech smûrech a nû-

která zcela nekontrolovanû.

Pokud teì oãekáváte v˘sledkovou

listinu se jmény vítûzÛ, jste na 

omylu. Cílem tohoto odpoledne

bylo pfiíjemné setkání, vítání mlá-

ìat a trochu pohybov˘ch aktivit.

VÛbec nezáleÏí, kdo byl první,

sladké odmûny jsme rozdávali

v‰em dûtem. Navíc v nûkter˘ch

soutûÏích, jako tfieba v hodu vej-

cem, bylo nemoÏné urãit vítûze.

Pfiíjemné odpoledne jsme zakon-

ãili peãením bufitÛ a steakÛ.

Na závûr bychom rádi podûkovali

v‰em, ktefií se akce zúãastnili, aÈ

uÏ jako diváci nebo soutûÏící, a to,

Ïe do Stránského pfiijelo tolik pfie-

spolních náv‰tûvníkÛ, je pro orga-

nizátory velk˘m povzbuzením.

Na‰e díky patfií Ekofarmû Jifií

Beránek, kter˘ sponzoroval soutû-

Ïe s vejci, dále paní Alenû

Tom‰ové, která napekla skvûlé ko-

láãe. Velké díky také ÏákÛm dra-

matického krouÏku ze ZU·

R˘mafiov, ktefií ztvárnili sudiãky.

Jen pokud jehÀata budou v bu-

doucnu neposedná, tak je to, milé

sudiãky, na vás.  Za O. S. Stránské 
Vladimíra Kfienková
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Nájemníci ve státních bytech a moÏnosti zkvalitnûní jejich bydlení
Jak jsme slíbili v závûru reportáÏe o druÏstevním bydlení v minulém vydání R˘mafiovského horizontu, poÏádali jsme o rozhovor na téma byd-

lení v obecních bytech fieditelku Bytermu R˘mafiov, p. o., Ing. Lenku Vavfiiãkovou.

rozhovor
Kolik bytÛ je nyní ve správû mûsta? Jakou
koncepci bytové politiky má mûsto pfiiprave-
nu?
Ve správû mûsta je v souãasné dobû 1 325 by-

tÛ. Mûsto má svoji ucelenou koncepci byto-

vé politiky, která je obsaÏena v nûkolika sa-

mostatn˘ch dokumentech. V rámci schvalo-

vání pravidel o prodeji nemovitostí a o pro-

nájmu bytÛ pfiijali zastupitelé nûkolik zá-

kladních zásad, které tuto koncepci vyjadfiu-

jí. Jedná se zejména o tyto zásady:

- mûsto není v situaci, kdy by muselo prodá-

vat byty hluboko pod cenou a ve velkém za

úãelem naplnûní svého finanãního rozpoãtu;

- prodej domu se uskuteãní jen v pfiípadû zá-

jmu naprosté vût‰iny nájemníkÛ domu;

- maximalizovat poãet bytÛ pronajíman˘ch

na základû nejv˘‰e nabídnutého smluvního

nájemného;

- plnit sociální roli obce zpfiístupnûním byd-

lení i pro osoby, které hledají své první byd-

lení, osoby sociálnû slabé a osoby se sníÏe-

nou sobûstaãností vypl˘vající z jejich zdra-

votního stavu nebo pokroãilého vûku;

- nájem bytu mohou získat jen zájemci s trva-

l˘m bydli‰tûm v R˘mafiovû, s v˘jimkou 

uchazeãÛ, jejichÏ práce je v˘znamná pro mûsto

(zamûstnanci ‰kol, nemocnice, mûstského úfia-

du), ktefií nemají trvalé bydli‰tû v R˘mafiovû,

ale chtûjí se zde usadit a pracovat;

- ve‰keré nájemné vybrané z bytÛ i nebyto-

v˘ch prostor po odeãtení nákladÛ na správu

investovat do údrÏby a oprav.

Základní zásadou je pak snaha vedení mûsta

prÛbûÏnû budovat nové malometráÏní byty

zejména pro mladé, aby se vylouãil jejich

odchod z obce za bydlením. K tomu jsou vy-

uÏívány vût‰inou pÛdní prostory, protoÏe ná-

klady na byt v pÛdní vestavbû jsou nûkolika-

násobnû niÏ‰í neÏ v˘stavba nov˘ch domÛ.

Co je to deregulace nájemného? Co by pro
nájemníky obecních bytÛ znamenalo zru‰e-
ní regulovaného nájemného?
Deregulace nájemného je proces, kter˘ by

mûl postupnû pfiiblíÏit regulované nájemné

k trÏnímu. Probíhá v souladu se zákonem 

ã. 107/2006 Sb., o jednostranném zvy‰ování

nájemného z bytu a o zmûnû zákona 

ã. 40/1964 Sb., Obãanského zákoníku, ve

znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Stát urãuje vy-

hlá‰kou, o kolik % maximálnû mÛÏe pronají-

matel zv˘‰it nájemné ve vztahu k velikosti

obce, její poloze a stávajícímu nájemnému.

Zru‰ení regulace by znamenalo buì úplné 

uvolnûní ceny nájmÛ, takÏe v˘‰e nájmu by

byla otázkou dohody nájemce a pronajímate-

le, v pfiípadû neuzavfiení dohody by rozhodo-

val soud. Nebo by mohlo pfiinést dal‰í „zmra-

zení“ nájemného, jak jsme to uÏ zaÏili v letech

2002 aÏ 2006. Po deregulaci lze oãekávat

obecnû vzrÛst v˘‰e nájemného. Mûsta ale

mají k deregulaci vÏdy více sociální pfiístup

neÏ privátní sektor.

Vyplatí se nájemníkÛm koupit dÛm mûsta
do osobního spoluvlastnictví a za jak˘ch
podmínek? Jaké z toho pro nájemníky pak
plynou v˘hody a naopak nev˘hody?
Otázku, zda se vyplatí koupit, si musí zodpo-

vûdût kaÏd˘ nájemník sám. VÏdy záleÏí na

jeho finanãních moÏnostech. Mûl by porov-

nat, zda je jeho stávající nájemné vy‰‰í nebo

niÏ‰í, neÏ by byl souãet plateb do fondu 

oprav domu, splátek pfiípadného úvûru na je-

ho pofiízení a dal‰ích plateb spojen˘ch

s vlastnictvím domu. SluÏby spojené s uÏívá-

ním bytu bude uÏivatel platit, aÈ bude nájem-

níkem nebo vlastníkem. V̆ hodou vlastnictví

domu je bezesporu moÏnost rozhodovat

o domû. Nev˘hodou jsou podle mne vy‰‰í

nároky na vzájemnou spolupráci nov˘ch

vlastníkÛ a umûní se dohodnout, najít kom-

promis. Doposud bylo nájemní bydlení uzná-

váno odborníky za nejlevnûj‰í zpÛsob bydle-

ní. Je zcela bûÏné u nás stejnû jako v‰ude ve

svûtû.

Kolik nájemníkÛ v domû musí s odkoupe-
ním souhlasit? Pokud v‰ichni, proã je tato
podmínka takto nastavena?
Domy ve vlastnictví mûsta jsou prodávány

do podílového spoluvlastnictví podle

Obãanského zákoníku. Mûsto R˘mafiov

upfiednostÀuje tento zpÛsob prodeje proto, Ïe

jedinû takto lze zajistit, aby byl prodán jed-

norázovû cel˘ dÛm a mûstu nezÛstal ve vlast-

nictví Ïádn˘ byt. Je uzavírána jedna kupní

smlouva, je proveden jeden zápis do katastru

nemovitostí a v‰ichni kupující se stávají spo-

luvlastníky v jednom okamÏiku. Z toho vy-

pl˘vá, Ïe s prodejem musí souhlasit v‰ichni

nájemníci. Pokud 1-2 nájemníci podíl nemo-

hou nebo nechtûjí koupit, je schválen zámûr

prodeje tohoto podílu na domû. Zájemci si

ale musí uvûdomit, Ïe kupují podíl s „bfieme-

nem“ nájemce. Tuto situaci je moÏné fie‰it

v˘mûnou bytu. Podmínka stoprocentního

prodeje domu je nastavena proto, aby mûstu

starosti s domem skuteãnû ubyly. Praxe totiÏ

ukázala, Ïe pokud v domû zÛstane tfieba i jen

jeden byt ve vlastnictví mûsta, bfiemeno sta-

rostí zÛstane plnû na mûstû.

Co je potfieba uãinit v pfiípadû zájmu o kou-
pi jednotliv˘ch bytÛ?
Nejprve by si mûli nájemníci na Bytermu zji-

stit, zda byl zvefiejnûn zámûr prodeje jejich

domu. Pokud ano, mûli by v‰ichni nájemníci

domu písemnû poÏádat o zpracování nabíd-

kové ceny bytu. Tato pfiedbûÏná Ïádost k ni-

ãemu nezavazuje. Po oznámení ceny se uÏ

musí nájemníci závaznû rozhodnout, zda si

dÛm chtûjí koupit, ãi nikoliv. Byt si mohou

koupit i pfiíbuzní nájemníka v pfiímé linii.

Co mÛÏe Byterm nabídnout nov˘m vlastní-
kÛm prodan˘ch domÛ?
Byterm nabízí kompletní servis, poãínaje do-

dávkami sluÏeb spojen˘ch s bydlením, jejich

pfiedpisem, inkasem a vyúãtováním, pfiedpi-

sem a inkasem plateb do fondu oprav, pfies

zaji‰tûní revizí, oprav, údrÏby, v˘bûrov˘ch fií-

zení na dodavatele, po vedení úãetnictví, bûÏ-

ného úãtu, poji‰tûní atd. Na‰í v˘hodou je de-

tailní znalost prodávaného domu, odborné

znalosti a softwarové vybavení. V pfiípadû zá-

jmu zpracujeme i prohlá‰ení vlastníkÛ jedno-

tek a zajistíme fungování spoleãenství vlast-

níkÛ jednotek. Konkrétní rozsah sluÏeb a od

toho se odvíjející cena jsou vûcí dohody.

Jak probíhá prodej domÛ v jin˘ch mûstech?
Je známa tendence prodat co nejvíce obec-
ních domÛ.
KaÏdé mûsto si prodej domÛ fie‰í podle vlast-

ních pravidel a zámûrÛ zastupitelstva. Co

mûsto, to jin˘ prÛbûh prodeje. Nemyslím si,

Ïe by existovala celorepubliková tendence

prodat co nejvíce obecních domÛ. Samo-

zfiejmû kaÏd˘ hromadn˘ prodej bytÛ je vdûã-

n˘m tématem pro média, protoÏe jej obvykle

provází hlasité diskuze na téma za kolik, ko-

mu a proã. ¤ada obcí si ponechává bytov˘

fond v pÛvodním rozsahu, protoÏe to pova-

Ïují za dÛleÏit˘ regulaãní prvek, díky které-

mu se jim úspû‰nû dafií ãásteãnû ovlivÀovat

strukturu obyvatelstva obce a bránit nekon-

trolovanému pfiílivu problémov˘ch obãanÛ.

Je vypracována studie o tom, kolik by mûs-
to u‰etfiilo na nákladech pfii opravách do-
mÛ, na mzdách zamûstnancÛ Bytermu
apod., pokud by se poãet obecních domÛ
sníÏil na minimum?
Oficiální studie nebyla zpracována. Vzhle-

dem k tomu, jak je nastaveno financování

bytÛ, by mûsto na opravách neu‰etfiilo. Na 

opravy domÛ jsou urãeny pouze peníze vy-

brané z nájemného z bytÛ a nebytov˘ch pro-

stor. O co ménû vybereme na nájemném, o to

ménû opravíme, v Ïádném pfiípadû na opravy

nekonzumujeme peníze urãené na jiné potfie-

by mûsta. Co se t˘ká úspory na mzdách za-

mûstnancÛ Bytermu, tak pfiímá úmûra zcela

neplatí. Náklady na mzdy klesají nebo rostou

skokovû. V sedmi lidech mÛÏete spravovat 

1 200 aÏ 1 700 bytÛ a k tomu stávajících 

136 nebytov˘ch prostor. âím vût‰í poãet jed-

notek, tím niÏ‰í náklady na správu jedné jed-

notky. Pokud bychom spravovali ménû neÏ 

1 200 bytÛ, znamenalo by to pravdûpodobnû

úsporu jednoho pracovního místa, coÏ je asi

12 % mzdov˘ch nákladÛ. Udûlali bychom

ale v‰e pro to, aby byl pfiípadn˘ v˘padek

spravovan˘ch obecních bytÛ kompenzován

správou soukrom˘ch domÛ. Mylná je do-

mnûnka, Ïe kdyÏ si budou svÛj obytn˘ dÛm

spravovat lidé sami, u‰etfií. Práci totiÏ budou

dûlat s velmi nízkou produktivitou a efektivi-

tou. Takto lze u‰etfiit jen tehdy, pokud je

v domû nûjak˘ „dobrovolník“ a práci ochot-

nû a nezi‰tnû pfievezme. Jakmile v domû ta-

kov˘ ãlovûk není nebo má dÛm problémy

s neplatiãi, cel˘ systém se hroutí a konãí

v nesvárech spolumajitelÛ. Zaji‰Èování slu-
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Ïeb tohoto typu v dne‰ní dobû jednoznaãnû

patfií odborné a spolehlivé firmû.

Jak˘ je v souãasné dobû koeficient v˘poãtu
ceny jednotliv˘ch obecních bytÛ? Jaká je
prÛmûrná v˘‰e ceny dvou- a tfiípokojového
bytu?
Pfii stanovení nabídkové ceny podílu na do-

mû vycházíme z odhadní ceny, která je sta-

novena nákladov˘m zpÛsobem s pouÏitím

koeficientu prodejnosti podle pfiíslu‰né vy-

hlá‰ky Ministerstva financí âR. Nákladová

cena je cena, za kterou by se dÛm dal posta-

vit nyní. Koeficient prodejnosti cenu pfiibli-

Ïuje k trÏním cenám. V R˘mafiovû tento koe-

ficient sniÏuje cenu na ménû neÏ polovinu.

Jedná se o metodu v˘poãtu odhadní ceny,

kterou pouÏívá naprostá vût‰ina obcí. Cena

zji‰tûná znaleck˘m posudkem je dále v sou-

ladu s pravidly o prodeji nemovitostí mûsta

upravována, a to koeficienty dle velikosti do-

mu a katastrálního území, ve kterém se na-

chází. Pfii stanovení kupní ceny jednotliv˘ch

podílÛ v domû se dále zohledÀuje kvalita by-

tu. Napfi. pro dÛm v R˘mafiovû, kter˘ má ví-

ce neÏ 3 byty, je koeficient 0,8. Za tuto tzv.

zv˘hodnûnou cenu si mÛÏe odkoupit podíl

na domû odpovídající bytu pouze jeho ná-

jemník a jeho pfiíbuzní v pfiímé linii.

Ceny bytÛ o stejné velikosti mohou kolísat

ve znaãném rozptylu. Kdo mûl nûkdy v ruce

znaleck˘ posudek na dÛm, ví, Ïe se v nûm

objevuje celá fiada ukazatelÛ, jako vybavení,

typ konstrukce, provedení, stav sítí, poloho-

v˘ koeficient, koeficient zmûny cen staveb,

opotfiebení atd., na základû kter˘ch se odhad-

ní cena vytváfií. Velmi obecnû mÛÏu fiíci, Ïe

v R˘mafiovû v domû s více neÏ tfiemi byty se

zv˘hodnûná cena bytu o velikosti 50 m2 po-

hybuje od 100 do 140 tis. Kã, cena bytu o ve-

likosti 70 m2 se pohybuje v rozmezí od 140

do 200 tis. Kã. Ceny se ale mohou dostat

i mimo toto rozpûtí.

Jaké mají v souãasné dobû nájemníci
v obecních bytech moÏnosti zlep‰ení situace
s bydlením?
Pokud máte na mysli kvalitu bydlení v kon-

krétním bytû, provádí Byterm standardní 

opravy bytÛ a vnitfiního vybavení v rámci na-

fiízení 258/1995 Sb. dle v˘kladu ministerstva

pro místní rozvoj. Na tyto opravy a v˘mûny

zafiizovacích pfiedmûtÛ jsou kaÏdoroãnû vy-

ãlenûny 2,5 aÏ 3,0 mil. Kã. O tyto peníze pro-

vedeme ménû v˘mûn stfie‰ních plá‰ÈÛ, oken,

vnitfiních instalací, atd. Pokud nájemník trvá

na nadstandardní v˘mûnû, musí si rozdíl 

uhradit. Pofiadí uspokojování jednotliv˘ch Ïá-

dosti je dáno stáfiím bytÛ a zafiizovacích pfied-

mûtÛ, délkou nájemního vztahu a skuteãnos-

tí, zda má nájemník vyrovnané své závazky

vÛãi pronajímateli. Nájemník si hradí opravy

v bytû, pokud nesplÀují ustanovení zmínûné-

ho nafiízení. Byterm nebrání nájemníkÛm

v provádûní úprav bytu na vlastní náklady.

O jak˘ druh oprav mohou Ïádat jednotliví

nájemníci v rámci spoluúãasti na opravách
panelov˘ch domÛ? Jak dlouho se ãeká? Je
na tyto opravy pofiadník?
Pravidla o spoluúãasti nájemníkÛ na opra-

vách domu formou dohody na smluvním ná-

jemném se net˘kají jen domÛ panelov˘ch.

Îádat lze v˘hradnû o opravy, které vedou ke

zlep‰ení tepelnû-energetick˘ch vlastností by-

tového domu a které prokazatelnû sníÏí ná-

klady spojené s uÏíváním bytu nájemníkem,

zejm. o v˘mûnu okenních otvorÛ a zateplení

objektu. Logika pravidel vychází z toho, Ïe

úspora energií je pfiíjmem nájemníka.

Spoluúãast nájemníkÛ je stanovena na 3/4

celkov˘ch nákladÛ na opravu. V souãasné

dobû máme v seznamu 14 nevyfiízen˘ch Ïá-

dostí, z toho ale v ‰esti pfiípadech Ïádosti ne-

splÀují podmínky pravidel - s opravou ne-

souhlasí v‰ichni nájemníci nebo jsou v domû

dluÏníci. O pofiadí uspokojení Ïádosti rozho-

duje v rámci schvalování rozpoãtu Bytermu

rada mûsta. Délka ãekací doby závisí od

mnoÏství penûz vyãlenûn˘ch na tyto opravy.

V loÀském roce si mûsto vzalo úvûr na v˘-

mûnu oken ve v˘‰i 8 mil. Kã, pfiedpokládám,

Ïe kaÏd˘ dal‰í rok na tyto opravy vyãleníme

max. 1 mil. Kã.

Na závûr bych ráda ãtenáfiÛm poradila, aby

mû neváhali i osobnû kontaktovat v pfiípa-

dech, kdy budou potfiebovat dal‰í informace

o této rozsáhlé problematice.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Cyklista nedal pfiednost
Ve ãtvrtek 27. bfiezna se na Kvûtné ulici v R˘mafiovû

srazil 79let˘ cyklista s dodávkou. Cyklista nedal do-

dávce jedoucí po hlavní silnici pfiednost a vjel jí pfií-

mo do cesty. I kdyÏ se fiidiã Citroenu snaÏil brzdil

a strhl fiízení doleva, do‰lo ke stfietu. Senior upadl na

vozovku a tûÏce se zranil. ZpÛsobená ‰koda ãiní 

5 200 Kã.

Skonãil na záchytce
Rodinné drama se odehrálo 28. bfiezna v noci v by-

tû panelového domu na Dukelské ulici. Opil˘ 32let˘

muÏ napadl svou manÏelku a zpÛsobil jí zranûní 

v obliãeji. Byl silnû agresivní a vyhroÏoval manÏelce

i po pfiíjezdu policistÛ. Ti agresorovi namûfiili 

2,27 promile alkoholu v dechu. Na doporuãení lékafie

byl násilník umístûn na záchytnou stanici do Opavy.

Nechal vyrobit dÛm a nezaplatil
V tûchto dnech zahájil policejní komisafi SKPV trest-

ní stíhání 49letého cizince pro trestn˘ ãin podvodu.

Pod smy‰len˘m názvem firmy uzavfiel 26. dubna

2006 v R˘mafiovû smlouvu o dodávce prefabrikova-

n˘ch domÛ a nechal vyrobit rodinn˘ dÛm typu NO-

VA pro svého zákazníka. R˘mafiovská firma domek

vyrobila a 1. záfií 2006 ho dopravila do Rakouska,

kde si jej obvinûn˘ osobnû pfievzal i s dokumentací.

MuÏ ale dosud neuhradil fakturu, aãkoliv jeho zákaz-

ník mu smluvenou cenu zaplatil jiÏ v roce 2006.

ZpÛsobená ‰koda ãiní témûfi 3 miliony Kã.

Kamion se zapíchl do pfiíkopu
Ve stfiedu 2. dubna havaroval mezi obcemi Malá ·táhle a Václavov u Bruntálu fiidiã

nákladní soupravy Man s návûsem. Jel pfiíli‰ rychle a v zatáãce pfiejel do protismûru.

Skonãil v silniãním pfiíkopu, kde se pfievrátil na bok. ¤idiã se lehce zranil, zpÛsobe-

ná ‰koda ãiní 150 tisíc Kã.

O den pozdûji, ve ãtvrtek 3. dubna, mûla na stejné trase nehodu 25letá Ïena s vozid-

lem Seat Toledo. Pfii projíÏdûní zatáãky dostala na mokré silnici smyk, kter˘ ne-

zvládla. Vyjela za okraj vozovky a narazila do svodidel. ZpÛsobená ‰koda ãiní 55 ti-

síc Kã, fiidiãka vyvázla bez zranûní. Zpracováno z podkladÛ PâR Bruntál

Foto: archiv PâR Bruntál
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Matoucí osada Val‰ovsk˘ DÛl
Druhá v˘prava za technick˘mi

památkami R˘mafiovska povede

do Val‰ovského Dolu, známého

dfiíve jako Val‰ovsk˘ Îleb. Ne-

velká osada vyniká hned nûkolika

zvlá‰tnostmi. Z hlediska historie

je to pfiedev‰ím její „mlhavá“ exi-

stence, související s tím, jak se lo-

kalita v minul˘ch stoletích stfiída-

vû objevovala na mapách a zase

mizela, neboÈ pustla a byla znovu

osídlována. Díky tomu mátla his-

toriky, ktefií ji nejednou ztotoÏnili

s pomûrnû vzdálen˘m Val‰ovem

(tomu jsme se vûnovali minule)

nebo s rovnûÏ zpustlou osadou

Waszow nedaleko KnûÏpole.

Druhá zvlá‰tnost této lokality sou-

visí s minulostí pomûrnû nedá-

vnou. Pfii reorganizaci správních

celkÛ na poãátku tisíciletí do‰lo

k jejímu rozdûlení na dvû ãásti

spadající k rÛzn˘m krajÛm, na se-

vernûj‰í a men‰í Val‰ovsk˘ DÛl,

pfiináleÏející ke kraji Moravsko-

slezskému, a jiÏnûj‰í, vût‰í Val‰Ûv

DÛl, spadající jiÏ do kraje Olo-

mouckého. Val‰ovsk˘ DÛl se stal

místní ãástí Jifiíkova, Val‰Ûv DÛl je

jednou z ulic Dlouhé Louãky.

Rozdûlení obce pfiitom sledovalo

historickou hranici dvou okresÛ,

uniãovského a r˘mafiovského,

resp. bruntálského, která osadou

procházela od poloviny 19. století.

Paradox, kter˘ pfiineslo dûlení na

kraje, v‰ak nepfiitahuje tolik po-

zornosti, pÛsobí leda mírn˘ zma-

tek motoristÛm, ktefií pfiekraãují

krajskou hranici, aniÏ by praktic-

ky opustili roztrou‰enou zástavbu.

Mnohem více pozornosti vzbudi-

la nedávná oprava zdej‰í komuni-

kace II/449, dÛleÏité spojnice

R˘mafiova a Hané. Díky rozsáhlé

rekonstrukci za více neÏ 70 milio-

nÛ Kã, spolufinancované EU, se

tváfi osady podél silnice markant-

nû zmûnila. Jedním z argumentÛ

pro tak velk˘ zásah bylo vedle

zv˘‰ení bezpeãnosti intenzivního

silniãního provozu také úsilí

o zlep‰ení dostupnosti této rekre-

aãní oblasti. Val‰ovsk˘ DÛl je to-

tiÏ dÛleÏitou kfiiÏovatkou turistic-

k˘ch cest na Sovinec a na

Re‰ovské vodopády a svou polo-

hou v romantickém údolí na sou-

toku Oslavy a Huntavy má sám

o sobû velké kouzlo.

Podobnû jako zmiÀovan˘ Val‰ov

nemá ani Val‰ovsk˘ DÛl domi-

nantní sakrální stavbu - kostel ãi

kapli. I v minulosti se tu vyskyto-

valy pouze drobné církevní pa-

mátky. To svûdãí o tom, Ïe osada

vÏdy b˘vala velmi malá a nepo-

ãetnû obydlená, mnohdy jen rázu

samoty, a pfiimknutá k jinému síd-

li‰ti, k Dlouhé Louãce nebo

k Sovinci. První záznam o její 

existenci pochází jiÏ z roku 1264,

kdy se v listinû biskupa Bruna 

uvádí spolu s osadami B˘kovice

a Jifiíkovice také Vol‰ov (Ol‰ov -

dle fieky Ol‰avy, nynûj‰í Oslavy).

V roce 1492 se Walssow uvádí ja-

ko souãást sovineckého panství.

Na poãátku 16. století v‰ak zanikl,

ãe‰tí osadníci ode‰li na ZábfieÏsko

a teprve v roce 1771 se znovu ob-

jevuje zmínka o samotû Wals-

chendorf. Dal‰í varianty názvu:

1771 Walschendorfium, 1779

Walschengrund, 1798 Walschen-

dorfer Grund pfii Horní Dlouhé

Louãce, 1893 Wälschgrund, 1906

Walchendorfer Grund pfii Sovin-

ci, 1924-45 Eulenburger Wälsch-

grund, po roce 1945 Val‰ovsk˘

Îleb a Val‰ovsk˘ DÛl. Název se

odráÏí taktéÏ v místních názvech

tratí a neosídlen˘ch lokalit, napfi.

údolí Walschendorferthal (1609)

ãi louka na Walssowie (1574).

Jak uÏ bylo fieãeno, Val‰ovsk˘

DÛl zcela postrádá kostel ãi kapli.

Architektonickou památku pfiesto

nabízí, podobnû jako ve Val‰ovû

je v‰ak rázu prÛmyslového. O his-

torii zdej‰í papírny a také o drob-

n˘ch sakrálních stavbách Val‰ov-

ského Dolu pojednává ãlánek

Jána Kadlece KfiíÏe pod kfiídly so-
vy. Drobné památky Val‰ovského
Dolu, kter˘ se svolením autora ce-

l˘ citujeme:

„Na zaãátku dlouhého údolí, ve-

doucího z Dlouhé Louãky do

R˘mafiova, stojí nad soutokem fiek

skupina domÛ a star˘ch továrních

objektÛ. Budovy tvofií osadu, roz-

dûlenou nyní hranicí okresu a kra-

je na dvû ãásti. Jméno Val‰ovsk˘

Îleb, nebo také Val‰ovsk˘ DÛl,

pochází od pÛvodní stfiedovûké

vesnice Val‰ov, která se zde pfiipo-

míná od roku 1320 do roku 1545,

kdy je jiÏ zmiÀována jako pustá

ves. Je‰tû v roce 1511 je jmeno-

ván val‰ovsk˘ fojt Martin. V 16.

století je v kupních smlouvách

zmínûn pstruhov˘ potok ve Val-

‰ovû, louka na dole Val‰ovském

a pila ve Val‰ovû.

Vesnice v údolí byla zaloÏena

u staré spojovací stezky z R˘ma-

fiova pfies Re‰ov do Olomouce.

Stará stfiedovûká cesta je dodnes

zachovaná v úseku nûkolika kilo-

metrÛ v hlubokém záfiezu ve ská-

le smûrem k Re‰ovu. V okolí by-

lo nûkolik dal‰ích osad, které

v minulosti zanikly. Na zaãátku 

údolí to byla vesnice Ta‰nov, nad

ní v lese smûrem k Sovinci stará

vesnice Bradlov a v údolí pod

Tûchanovem osada âechov. V‰e-

chny zanikly jiÏ ve stfiedovûku

z nám neznám˘ch dÛvodÛ. Mohly

to b˘t války, morové epidemie,

ale také ‰patná poloha, nevyhovu-

jící pro obÏivu osadníkÛ.

V blízk˘ch horách Nízkého

Jeseníku byly doly na stfiíbro a Ïe-

leznou rudu. Ruda se zpracováva-

la ve val‰ovsk˘ch hamrech a hu-

tích. Je zde pfiipomínána stfiíbrná

huÈ pod ·picberkem, coÏ je dnes

vrch Ostr˘, a v roce 1582 hamr

V̆ voj filigránÛ papírny ve Val‰ovském Dole (1612-1751)

Sluneãní hodiny na „bílé“ továrnû, 1931

„Bílá“ budova - b˘val˘ holendr, 40./50. léta



Narodili se noví obãánci
Eva Liebezeitová ............................................................. R˘mafiov

Veronika Motúzová ......................................................... R˘mafiov

Oslaví rubínovou svatbu

„Na spoleãnou cestu jste se vydali a jeden ve druhém oporu získali.“

20. duben 1968 se stal svatebním dnem manÏelÛm

Miladû a Pavlu Suchému.
K jejich rubínové svatbû pfiejeme mnoho dal‰ích spoleãn˘ch let.

Dcery, zeÈové a vnouãata.

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Alena Vávrová - R˘mafiov ..................................................... 82 let

ZdeÀka Slováãková - R˘mafiov ............................................. 83 let

Josef Gerhard - R˘mafiov ...................................................... 83 let

·tefan Lipka - Janovice ........................................................ 83 let

Miroslava Tylová - R˘mafiov ................................................ 84 let

BlaÏena Mareãková - R˘mafiov ............................................. 84 let

Alois Talãík - R˘mafiov ......................................................... 84 let

Josef Talian - R˘mafiov ........................................................ 88 let

Irma Scholzeová - R˘mafiov ................................................. 89 let

Josef Musil - R˘mafiov ......................................................... 94 let

Rozlouãili jsme se
Jifií Kukli‰ - Janovice ............................................................... 1937

Alena ·vrãulová - R˘mafiov .................................................... 1921

Marie Zajíãková - R˘mafiov ..................................................... 1925

Juraj Bandík - R˘mafiov ........................................................... 1946

Jaroslava Krupová - R˘mafiov ................................................. 1952

Margita Berkiová - R˘mafiov .................................................. 1947

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov
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s hutí d˘maãkou a drátovnou.

Voda pohánûla také ml˘n a olejár-

nu. V̆ znamné prÛmyslové podni-

ky v blízkosti hradu Sovince slou-

Ïily jako dÛleÏitá hospodáfiská zá-

kladna panství.

V roce 1689 je uvádûno, Ïe jsou

ve Val‰ovském Dole spálena tûla

neboÏtíkÛ podezfiel˘ch z vamp˘-

rismu. Lidé, ktefií byli takto obvi-

nûni, byli po smrti spáleni, jejich

tûla byla probodena ‰piãat˘m kÛ-

lem nebo jim byla dodateãnû od-

seknuta hlava. Mûlo se tím zabrá-

nit tomu, aby ‰kodili Ïiv˘m tím,

Ïe jim budou v noci sát krev.

Na zaãátku 17. století z b˘valého

hamru vzniká ruãní papírna, která

vyuÏívá vodní náhony k pohonu

stoupy na drcení star˘ch hadrÛ,

jeÏ byly hlavní surovinou k v˘ro-

bû papíru. První doloÏen˘ filigrán

sovinecké papírny pochází z roku

1612, o ‰est let pozdûji je pfiipo-

mínán papírník Jakub Hönigsch-

mied. Poté se majitelem papírny

stává jeho syn Martin s manÏel-

kou Evou v roce 1645. KdyÏ

Martin v roce 1675 umírá, bere si

vdova Eva ve vûku 55 let mladé-

ho papírenského tovary‰e Jakuba

Weisse z bavorského Landsbergu.

Po její smrti v roce 1680 se Jakub

Weiss stává jedin˘m majitelem

papírny a zakládá papírnick˘ rod

WeissÛ, kter˘ zde funguje jako ro-

dová papírna po dobu 243 let.

Jeho potomek Ignác Weiss buduje

v 19. století moderní podnik, ve

kterém od roku 1838 pracuje prv-

ní papírensk˘ stroj na Moravû.

V polovinû 19. století v údolí

vzniká komplex továren na vodní

pohon, pozdûji i s parními stroji.

V údolí Huntavy se v roce 1903

staví náhon na vodní kolo o prÛ-

mûru 12 metrÛ, jeÏ je nejvût‰í na

Moravû. Kvalitní papír z Weisso-

vy továrny se odtud vyváÏel do

Ameriky, Ruska i na Balkán.

Vyhledávan˘ byl hlavnû jemn˘ ci-

garetov˘ papír. Budovy papírny

doplÀovaly v první polovinû 

20. století dal‰í podniky, jako par-

ketárna, pila, ml˘n a znám˘ byl

rovnûÏ zdej‰í lom na stavební ká-

men. Papírníci své fiemeslo pova-

Ïovali za umûní a pfii náv‰tûvû se

zdravili pozdravem „Ve jménu u-

mûní“. Znakem, kter˘ slouÏil

k rozli‰ení v˘robkÛ, byl filigrán,

nebo také prÛsvitka. Byla to znaã-

ka vyrobená z tenkého drátku 

a umístûná na síto, jímÏ se ãerpal

papír. Po uschnutí byl papír na

místû znaku tenãí a prÛsvitnûj‰í.

Tovární objekty a domy doplÀo-

valy zahrady, skleníky, osada mû-

la vlastní okrasn˘ park s fontánou

a dÛm se zvonicí. Objekty továren

doplÀovaly sluneãní hodiny na

stûnû s malífiskou v˘zdobou, plas-

tiky koní na budovû stájí a plasti-

ka Panny Marie s JeÏí‰kem na vi-

le.

K drobn˘m památkám Val‰ov-

ského Dolu patfiila také zdûná ka-

pliãka z 19. století s oltáfiem slou-

Ïícím na procesí BoÏího tûla.

Strop kaple byl vymalován mod-

rou barvou se stfiíbrn˘mi hvûzda-

mi. Dnes je z ní bohuÏel garáÏ pro 

auto. Nedaleko odtud, na kfiiÏo-

vatce, stával je‰tû na zaãátku 

70. let dvacátého století dfievûn˘

kfiíÏ s ukfiiÏováním Krista na ple-

chu. V̆ znamnou památkou b˘val

také pûkn˘ kamenn˘ kfiíÏ s ukfii-

Ïovan˘m Kristem pfied vjezdem

do papírny. V‰echny památky bo-

huÏel zmizely po vystûhování 

obyvatel nûmecké národnosti ne-

citlivostí nov˘ch obyvatel.

Údolí b˘valo místem práce po

staletí, od konce 19. století i mís-

tem zábavy. Byly zde v˘letní hos-

tince s taneãním sálem a kuÏel-

nou, jejich tradici pfievzala dnes

malá hospÛdka v budovû b˘valé

papírny.

Dnes je pfies osadu vybudován

nov˘ silniãní prÛtah s nov˘mi

mosty. Místo nad soutokem fiek

Huntavy a Oslavy je v˘znamn˘m

v˘chodiskem k v˘letÛm do pfiíro-

dy na Re‰ovské vodopády a na

hrad Sovinec. Celé okolí je sou-

ãástí Sovineckého pfiírodního par-

ku, kter˘ je oázou klidu a odpo-

ãinku. Zapomenuté pfiíbûhy ze

Sovineckého panství jsou ukryty

na star˘ch listinách, vyroben˘ch

zdej‰ími mistry papírníky, ktefií

byli skvûlí umûlci a také hospodá-

fii. Zamysleme se nad na‰ím hos-

podafiením, kdyÏ budeme hledat

zdej‰í památky.“ 

Ján Kadlec a ZN
(PouÏitá literatura: KADLEC,
Ján. KfiíÏe pod kfiídly sovy.
Drobné památky Val‰ovského
Dolu. Zelení a doba 6/2007; NO-
VÁK, Jaromír - KAREL Jifií.
Zpráva o archeologicko-historic-
kém v˘zkumu poãátkÛ mûsta
R˘mafiova a okolí 1969-1975,
Krnov 1977; PINKAVA, Viktor.
Unãovsk˘ a R˘mafiovsk˘ okres,
Brno 1922; TUREK, Adolf. Mí-
stopisn˘ rejstfiík obcí Severomo-
ravského kraje. Díl II. M-Î,
Opava 1974.)

Spoleãenská kronika

Sluneãní hodiny na „Ïluté“ továrnû, vlevo kamenn˘ kfiíÏ, 1931
Repro: Ján Kadlec



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Lidé nejsou hor‰í neÏ dfiíve, jen zpravodajství o jejich ãi-

nech je teì dÛkladnûj‰í. Michel de Montaigne

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2008

15

Známá i neznámá v˘roãí
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, v˘roãí

prvního letu ãlovûka do vesmíru v roce 1961, slaví se
od roku 1969

13. 4. 1968 zemfi. Olga Scheinpflugová, hereãka a spisovatelka

(nar. 3. 12. 1902) - 40. v˘roãí úmrtí

15. 4. 1843 nar. Henry James, americk˘ spisovatel (zemfi. 28. 2.

1916) - 165. v˘roãí narození

18. 4. Mezinárodní den ochrany památek a historick˘ch
sídel, slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO

19. 4. 1928 zemfi. Ladislav Klíma, filozof a spisovatel (nar. 22. 8.

1878) - 80. v˘roãí úmrtí

19. 4. 1983 zemfi. Jerzy Andrzejewski, polsk˘ spisovatel a scená-

rista (nar. 19. 8. 1909) - 25. v˘roãí úmrtí

20. 4. 1893 nar. Joan Miró, ‰panûlsk˘ malífi, grafik a sochafi (zemfi.

25. 2. 1983) - 115. v˘roãí narození

20. 4. 1953 zemfi. Jindfiich Honzl, fieditel ãinohry Národního diva-

dla, reÏisér Osvobozeného divadla (nar. 14. 5. 1894) -

55. v˘roãí úmrtí

20. 4. 1978 zemfi. Ferdinand Peroutka, novináfi, spisovatel, spolu-

zakladatel vysílání Svobodná Evropa (nar. 6. 2. 1895) -

30. v˘roãí úmrtí

22. 4. Den Zemû, slaví se od roku 1970, kdy ho ameriãtí
studenti uspofiádali poprvé ve snaze o prosazení no-
v˘ch ekologick˘ch zákonÛ a zv˘‰ení státního rozpo-
ãtu na ochranu Ïivotního prostfiedí

22. 4. 1923 nar. Vratislav Effenberger, literární teoretik, pfieklada-

tel a spisovatel (zemfi. 10. 8. 1986) - 85. v˘roãí narození

23. 4. Svûtov˘ den knihy a autorského práva, vyhlá‰en
UNESCO jako symbolické datum svûtové literatury,
na nûÏ pfiipadají Ïivotní v˘roãí W. Shakespeara,
M. Cervantese, H. Laxnesse, V. Nabokova a dal‰ích
spisovatelÛ

23. 4. 1908 nar. Egon Hostovsk˘, prozaik a publicista (zemfi. 7. 5.

1973) - 100. v˘roãí narození

24. 4. Mezinárodní den boje proti pokusÛm na zvífiatech

11. 4. 10:30 SVâ Keramická dílna pro Z·

11. 4. 20:30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

12. 4. 21:00 klub 13 Sheba’s Band and Noisy Silence

14. 4. 13:00 SVâ Keramická dílna pro Z·

14. 4. 9:00 SVâ Keramika s Bufiinkou

16. 4. 13:00 Z· Bfi. Entent˘ny - soutûÏ ÏákÛ 5. tfi. Bfiidliãná

16. 4. 13:00 SVâ Flat out párty

17. 4. 10:00 SVâ Keramika pro seniory

18. 4. 20:30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

19. 4. 16:30 SVâ Orientální podveãer - Ve jménu lásky

19. 4. 20:00 SVâ vs Pignic 2008

22. 4. 9:00 SVâ Cviãení s Bufiinkou

22. 4. 11:00 SVâ Ostfie sledované vlaky 

- Divadlo ·umperk

22. 4. 19:30 kino Tûlo - Intimní divadlo Dá‰i Bláhové

23. 4. 10:45 kino Na‰el se medvûd

23. 4. 17:00 SVâ Keramická dílna pro dospûlé

23. 4. 17:00 ZU· Princezny v Orientu

23. 4. 13:00 Z· Okrskov˘ závod ve ‰plhu

23. 4. 15:00 SVâ Fotografick˘ workshop - portrét

25. 4. 20:00 SVâ ms David DorÛÏka / Josefine Lindstrand 

quartet

26. 4. 8:00 SVâ 7. roã. Velké ceny R˘mafiova 

ve stolním tenisu

DUBEN 2008
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O vítûzi soutûÏe Entent˘ny
rozhodl jeden ko‰

Intimní divadlo Bláhové Dá‰i
a Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

zvou

22. dubna 2008 v 19.30 do mûstského kina

na divadelní pfiedstavení

TùLO
(Vstupné 110, 140, 170 Kã

v pfiedprodeji Mûstského informaãního centra R˘mafiov
na námûstí Míru)

V‰echny ãtyfii r˘mafiovské páté tfiídy základní ‰koly letos bojovaly

v ‰esti kolech sportovnû-vûdomostní soutûÏe Entent˘ny. Ve finálo-

vém kole se utkaly 5. A s 5. D, obû tfiídy zatím bez poráÏky. I ve fi-

nále byly v˘sledky velmi vyrovnané a o vítûzi 16. roãníku nakonec

rozhodl jedin˘ ko‰. Stala se jím tfiída 5. D s tfiídní uãitelkou 

A. Smutkovou. Na druhém místû skonãila 5. A s L. âajanovou, tfietí

byla 5. C s M. Tauferovou, ãtvrtí byli Ïáci 5. B s O. Valovou.

V‰echny tfiídy dostaly keramického Entent˘na z dílny Evy

Kudlákové a slaìouãké obfií koláãe, za které patfií dík R˘mafiovské

pekárnû, která koláãe do soutûÏe vûnuje pravidelnû jiÏ nûkolik let. 

Helena Tesafiová

sobota 12. dubna 19.30

Svatba na bitevním poli
Komedie (âR 2008)

V malém moravském mûsteãku Ïijí v‰ichni chlapi historick˘mi bit-

vami. Starosta Touchym má uÏ fiadu let monopol na roli Napoleona,

ale ta je mu upfiena právû ve chvíli, kdy má pfiijet televize natáãet

slavnostní zprovoznûní napoleonské ka‰ny. Touchym se urazí a celou

akci ignoruje. JenÏe na obzoru se r˘suje jedna „tajná“ svatba... ReÏie:

D. Klein; hrají: B. Polívka, J. Somr, Z. Adamovská, J. Budafi... 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 19. dubna 19.30

Zlat˘ kompas
Akãní fantasy (USA/V. Británie 2007)

Jedenáctiletá Lyra Ïije v Anglii 19. století, kde se zastavil ãas a vlád-

ne pfiísná církev. Navíc zde má kaÏd˘ ãlovûk svého souputníka, tzv.

daemona. Lyra se vydává zjistit, proã v‰echny dûti mizí u severního

pólu... Hrají: N. Kidman, D. Craig ad.  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 26. dubna 19.30

Já, legenda
Akãní sci-fi (USA 2007)

Vûdec Robert Neville jako jedin˘ pfieÏil útok viru, vÛãi nûmuÏ je

z nûjakého dÛvodu imunní. UÏ tfii roky vysílá do éteru zprávu a hle-

dá dal‰í pfieÏiv‰í. Hlavnû se v‰ak snaÏí ze své krve vyrobit lék. Je

v‰ak sám a ãasu uÏ mnoho nemá... Hrají: W. Smith, S. Richardson ad.

Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 27. dubna 17.00

Lovci pokladÛ: Kniha tajemství
DobrodruÏn˘ (USA 2007)

B. F. Gates se ve druhém díle LovcÛ pokladÛ vydává odhalit pravdu

o smrti Abrahama Lincolna. LincolnÛv vrah si totiÏ psal deník, ze

kterého zmizelo nûkolik stránek. V hl. roli: N. Cage.  

Pfiístupn˘ od 15 let

Foto: Helena Tesafiová
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Mûstská knihovna

Noc pod kníÏkami
Koneãnû tu byl pátek 28. bfiezna,

na kter˘ se tolik tû‰ili Láìa Ba-

ìura, Dan Bajtek, Daniela Bra-

vencová, Petr Michalík, Veronika

Mirgová, Radim Slovák, Marek

Turták a Adéla Vaníãková. âekala

je noc v knihovnû a spousta her,

soutûÏí a záÏitkÛ. Klub dûtsk˘ch

knihoven SKIP pofiádal k v˘roãí

narození dánského pohádkáfie

Hanse Christiana Andersena

a k podpofie dûtského ãtenáfiství

Noc s Andersenem.

Dûti pfii‰ly do knihovny se spacá-

kem a karimatkou v pátek uÏ 

v 18 hodin a domÛ odcházely pl-

né dojmÛ v sobotu v 8 hodin ráno.

Nûktefií strávili poprvé noc mimo

domov. A co se jim nejvíc líbilo?

Noãní ãtení stra‰idelného pfiíbûhu,

hra na schovávanou v potemnû-

l˘ch prostorách knihovny i veãer-

ní náv‰tûva junácké chaty.

Celou akci zorganizovaly pracov-

nice knihovny. Petra Klimentová

s námi zÛstala po celou noc a pa-

ní fieditelka Lenka Îmolíková se

za námi pfii‰la podívat a staãila

dûti i trochu postra‰it.

Dûti byly spokojené, ‰Èastné a ve-

selé a za to vdûãíme kromû zmí-

nûn˘ch knihovnic také vedoucí-

mu junáckého oddílu. Alois

·imko nám pfiipravil soutûÏe, 

ukázal nám junáckou chatu a kro-

niky. Sponzofii Pizzerie, Horáã-

ková H+H a Pekárna R˘mafiov

mají ná‰ velk˘ dík za obãerstvení,

které dûtem zajistili.

V‰echno se to moc povedlo a já

bych si jenom pfiála, aby takov˘ch

akcí pro dûti bylo mnohem víc.

MoÏná Ïe by se pak ménû tûchto

náctilet˘ch potupovalo po ulicích,

protoÏe nevûdí co s voln˘m ãa-

sem. Podûkování patfií sponzo-

rÛm: Pizzerii, R˘mafiovské pekár-

nû, H+H a A. ·imkovi. 

Anna Kratochvílová

Mûstská knihovna v R˘mafiovû zve na besedu Milana Gelnara: Astrologie a partnerské vztahy

ãtvrtek 17. 4. 2008 v 17 hodin

Pfiedná‰ející: Prof. MVDr. Vojtûch Lisák, CSc.

Kdy: stfieda 16. dubna 2008

Kde: VIP salonek SVâ R˘mafiov

V kolik: v 17.00

Mûstská knihovna R˘mafiov pofiádá pfiedná‰ku na téma:

Japon‰tí, evrop‰tí i ameriãtí vûd-

ci Ïasnou nad netu‰en˘mi schop-

nostmi nenápadné subtropické

rostliny aloe vera. Kolik tajem-

ství je‰tû skr˘vají její duÏinaté

listy? Proã se jí stafií EgypÈané

klanûli a na‰i pfiedkové ji vkláda-

li do seãn˘ch ran? Je opravdu

zázraãná?

Prokázan˘m faktorem je, Ïe

omlazuje, revitalizuje, ãistí, léãí

a hojí. PÛvodnû rostla na nûkoli-

ka málo lokalitách, a pfiesto ji

znali lidé na v‰ech kontinentech.

ALOE VERA patfií mezi rostliny

s vysok˘m obsahem tzv. fyto-

chemick˘ch látek, které obsahu-

jí velké mnoÏství antibakteriál-

ních a antivirov˘ch faktorÛ. Ty

zároveÀ plní funkci antioxida-

ntÛ, omezujících v organismu

tvorbu ‰kodliv˘ch voln˘ch radi-

kálÛ. Pfiíroda nám opût dokázala

svou dokonalost a nabídla spou-

stu moÏností, jak vyuÏít její ne-

vyãerpateln˘ pramen zdraví. 

ALOE VERA obsahuje v unikát-

ní kombinaci 75 znám˘ch látek,

které dohromady pÛsobí jako

„t˘m“ a vzájemnû zvy‰ují svoji

úãinnost. Je plná vitaminÛ, av‰ak

nejdÛleÏitûj‰í z nich jsou vitami-

ny A, C a provitamin A (betaka-

roten). Také minerály jsou v ní

hojnû zastoupeny, jmenujme na-

pfi. hofiãík, mangan, zinek, mûì,

chrom, vápník, sodík a draslík.

Na zahrádce urãitû ne, ale doma

v kvûtináãi se dá ALOE VERA

pûstovat i v na‰em podnebním

pásu. Dnes se k léãebn˘m úãe-

lÛm jiÏ nepouÏívají ãerstvé rost-

liny, ale pfiesn˘m zpÛsobem 

upravené tinktury, nálevy a gely,

pfiiãemÏ jejich pouÏívání není

doprovázeno vedlej‰ími úãinky

ani obavami z pfiedávkování. To

je hlavní dÛvod, proã se znovu

navracíme k bylinkám a k jejich

léãivé síle.

û

fi fi
â

Tel.: 554 212 566

E-mail: knihovna.rymarov@tis-

cali.cz

Webové stránky:

http://www.mekrymarov.info/

Hledání lísteãkÛ s runami Fota: archiv Z· R˘mafiov, ·kolní nám.

SoutûÏ v navlékání fietízku z kanceláfisk˘ch sponek



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT7/2008

18

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Pozvánka na novou v˘stavu
5. - 30. dubna

PÛvabné ilustrace a technické kreslení

Leto‰ní bfiezen Galerie Octopus

bûÏí ve znamení dvou v˘stav.

Obû potû‰í kaÏdého, ale první je

pro dûti od matefisk˘ch ‰kol po

studenty doslova lahÛdkou.

Ilustrátor olomouckého naklada-

telství PRODOS a lektor poãíta-

ãové typografie na Cyrilometo-

dûjské teologické fakultû Uni-

verzity Palackého v Olomouci

Tomá‰ Kopfiiva vystavuje krásné

a velice vtipné grafické práce,

pokud je tak mÛÏeme nazvat,

protoÏe svébytn˘m technikám se

do ‰katulky obvykle nechce.

Jedná se totiÏ o kombinaci kres-

by a poãítaãové grafiky expono-

vané na fotopapír ãi vytvofiené

digitální cestou, jindy o tisk na

prÛhledné folii, kter˘ se dál

zpracovává zvût‰ováním. Dûtem

autor otevírá svût obrázkÛ

z âítanky modré fiady pro 5. roã-

ník. Milé dûtské tváfiiãky, domy,

mal˘ kluk ztracen˘ v strÏi obro-

vit˘ch mûstsk˘ch ãinÏákÛ, koli-

krát my to uÏ kdysi zaÏili. Nám

dospûl˘m zas polechtá bránici

legraãním Golemem na písãinû

u Vltavy s dvûma postaviãkami,

v nichÏ mÛÏeme tu‰it rabbi Löva

s císafiem Rudolfem právû pfii

manipulaci s ‰émem, pak zas po-

vûdomé dûvãátko letící na rogal-

lu s tak dlouh˘mi vlasy, Ïe se

jich ãást schovává zcela jistû aÏ

pod rámem, jindy objevíme

„muÏe mûsto“ s dvûma branami,

co vysvûtlení se nabízí. PlíÏí se

tu i vrahoun s noÏem, jak soudo-

bé. Rozmafiilá barevnost se stfií-

dá se stroh˘m ãernobíl˘m lino-

rytem a dûtem otevírá pfiístup do

dal‰í dimenze pohádkové fanta-

zie. Dospûl˘m nabídne nostal-

gick˘ návrat do dob, kdy je ne-

trápily peníze, otázky z ãeho za-

platit danû, starosti v zamûstná-

ní, pomluvy sousedÛ, dovolená

na Krétû, hexn‰us ani neurvalost

souseda. Prostû i ten nejmrzutûj-

‰í skeptik ãi chronick˘ cholerik

pfiijdou na zcela jiné my‰lenky

ve svûtû Tomá‰e Kopfiivy, vy-

znavaãe komiksu i hororu a vÛ-

bec kaÏdé fantastiky, v‰ak i hobit

mÛÏe b˘t inspirací.

Druhou z v˘stav zasvûtila gale-

rie technick˘m v˘kresÛm, je-

jichÏ tvÛrci narozdíl od v˘tvarní-

kÛ, s nimiÏ je ledaco pojí, zÛstá-

vají neprávem v anonymitû.

Techniãtí kresliãi mají v historii

své velké spoleãné s ostatními

v˘tvarníky. ÚÏasn˘ Leonardo

neoddûloval své nebetyãné umû-

ní od nákresÛ obdivuhodn˘ch

technick˘ch fie‰ení zdymadel,

váleãn˘ch ãi létacích strojÛ a ji-

n˘ch nároãn˘ch mechanismÛ

stejnû jako ve stavebnictví

Bernini, Matyá‰ z Arrasu ãi Petr

Parléfi, architekt a sochafi. Pfii

bliÏ‰ím zkoumání zjistíte, Ïe

kaÏd˘ kreslífi byl originální v po-

jetí i tazích a mûnil se i dobov˘

styl od gotiky, pfies romantismus

k secesi ãi funkcionalismu.

Star‰í v˘kresy, jeÏ jsme rovnûÏ

instalovali, soutûÏí barevností

s malbou ãi jí jsou, modernûj‰í

s grafikou. KaÏdá práce nese pe-

ãeÈ originální osobnosti autora,

jeho názoru i kus jeho du‰e.

Takoví byli i protagonisté na‰í

v˘stavy. Jejich ãinnost byla ne-

smírnû nároãná na soustfiedûní,

stejnû jako práce rytce, nesmírnû

zodpovûdná, neboÈ kaÏdá chy-

biãka se mohla v praxi stra‰livû

vymstít, r˘sování bylo zdlouha-

vé, niãilo zrak a ... odmûna pfies

závaÏnost práce byla mizerná.

Skládáme hold panu Ing.

Kvûtoslavu Urbanovi, ãas i na‰e-

mu kolegovi, kter˘ se léta s vel-

kou invencí vûnoval stavebním

konstrukcím v závodû RD. Byl

téÏ autorem dlouhé fiady origi-

nálních fie‰ení chat, vilek a ro-

dinn˘ch domkÛ i jejich pfiesta-

veb, jeÏ mûly vÏdy neobyãejnû

intimní lidsk˘ rozmûr a obsah.

Pan Ladislav Zahradník vûnoval

svÛj talent, houÏevnatost i pocti-

vost a nejspí‰ i zdraví Ïivotnû

dÛleÏitému dÛlnímu mûfiiãství,

nezbytnému pfii riskantní práci

v rudn˘ch dolech. I jeho prová-

zela potfieba naprosto pfiesného

mûfiení a zpracování precizních

plánÛ a map, z nichÏ jedna je tr-

valou souãástí na‰í expozice.

Teprve na konci své profesní

dráhy s koneãnou platností vyfá-

ral k jiné práci. U obou je tragé-

dií, Ïe se jejich tichému a nená-

padnému poslání nedostalo po

odchodu z podniku patfiiãné po-

zornosti, a tak se z jejich díla za-

chovalo k na‰emu zklamání jen

torzo. Av‰ak i zlomek umoÏní 

udûlat si pfiedstavu o dokonalos-

ti, osobitosti a v˘znamu jejich

ãinnosti.

V̆ stava je vzpomínkou a poctou

pfiedev‰ím dvûma, ale i ostatním

technick˘m kresliãÛm a jejich

v˘tvarnému dÛvtipu, jenÏ dosud

nepronikl do lidského povûdomí

jako osobité dílo soubûÏcÛ v˘-

tvarného umûní. Pfiejme si dnes,

kdy technické kreslení nahradila

odlid‰tûná technika poãítaãÛ,

aby se z prací star˘ch kresliãÛ

zachovalo co nejvíce, a peãlivû

ochraÀujme jejich práce s hlubo-

kou úctou a pokorou, kterou si

nespornû zaslouÏí.  

Jifií Karel
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Teprve poslední Hoffmann Wolf-

gang Bedfiich (1631-1664) se mohl

po letech proseb a trapn˘ch pfií

ujmout svého majetku v padesá-

t˘ch letech, kdyÏ souhlasil s kon-

verzí ke katolictví, a tím své zboÏí

nakonec uhájil, bohuÏel jiÏ nakrát-

ko. Také on mûl eminentní zájem,

aby janovické sídlo slouÏilo nadá-

le jako stálé centrum moci janovic-

ké linie rodu, a proto se po uklid-

nûní situace a patrnû zacelení tûÏ-

k˘ch ran zpÛsoben˘ch válkou roz-

hodl pro rozsáhlé úpravy zámku.

Nejprve nechal zbudovat v letech

1656-1658 rondel, tj. kruhovou
kapli. Kdo zámeckou kapli navrhl

a postavil, rovnûÏ nevíme. Dom-

nûnka Roubice a Koufiila, Ïe by je-

jím pozÛstatkem mohla b˘t dne‰ní

ãtvercová oddací síÀ s pÛvodním

renesanãní klenutím (Cínov˘ sál),

je témûfi vylouãená, pravdûpodob-

nûj‰í je, Ïe se jednalo o izolovanou

stavbu mimo zámeck˘ palác, 

av‰ak v jeho blízkosti (viz Wische-

rovu mapu, levou ãást zobrazené-

ho zámku). Rozhodnout by mohl

v˘hradnû plo‰n˘ archeologick˘

prÛzkum, neboÈ dokumentace se

opût nezachovala.

Ranû barokní pfiestavbu zahájil

po smluvní dohodû s Wolfgangem

Bedfiichem italsk˘ stavitel pÛvo-

dem z istrijské rodiny naturalizo-

van˘ na Moravû (Roubic, Koufiil)

Alessandro Cannevalo (Caneval,

Canavalli) roku 1663. V kaÏdém

pfiípadû pfiestavba zahrnula nejmé-

nû pÛvodní dispozici stavby. Staré

v˘chodní kfiídlo jiÏ tehdy dosaho-

valo dne‰ní v˘‰e, jak ukazuje její

nejstar‰í zobrazení na Wischerovû

mapû z roku 1697. O tom, jak asi

zámek vypadal po ranû barokní

pfiestavbû, si tedy mÛÏeme udûlat

jen velmi pfiibliÏnou pfiedstavu.

Kartograf znázornil na mapû patr-

nû cel˘ objekt jen schematicky.

Lze identifikovat rondel, dne‰ní

hlavní vûÏ a rohovou vûÏiãku

s jednoduch˘mi strm˘mi helmice-

mi (kuÏelov˘mi?) a ohradní zeì

s dal‰í nevelkou vûÏí vpravo.

Plaãkovo tvrzení, Ïe k roz‰ífiení

zámku o masivní kfiídla s okrouh-

l˘mi nároÏními vûÏemi do‰lo jiÏ

pfii této pfiestavbû roku 1662, není

nijak prÛkaznû doloÏeno a s jisto-

tou lze tvrdit, Ïe se jedná aÏ o vr-

cholnû barokní poãin. U Wische-

rova zobrazení uvedené kfiídlo také

chybí, musí tedy b˘t aÏ z následu-

jícího století. Nevyluãujeme v‰ak

po zji‰tûní v˘‰kov˘ch pomûrÛ

a vazeb obou ãástí, Ïe se tehdy mo-

hla zrodit star‰í ãást severního

traktu. Cannevalo staví téÏ zámec-

kou zeì a pfiistavuje budovy ke

starému pivovaru, jeho polohu

v‰ak neznáme, pokud nebyla po-

zdûji zahrnuta do stavby weisse-

rovské. Roku 1710 obsahuje podle

dochovaného záznamu zámek vel-

k˘ sál, kapli, o níÏ se nehovofií, Ïe

by mûla b˘t souãástí hlavního ob-

jektu, a patnáct ãíslovan˘ch míst-

ností (Roubic, Koufiil).

Po sÀatku Marie AlÏbûty Hoffman-

nové s hrabûtem Filipem Sigmun-

dem z Dietrich‰tejna se stal jano-

vick˘ zámek jen obãasn˘m sídlem

panstva a jeho dûdiãka Ïila vût‰i-

nou ve Vídni. Proslulá Ferdinan-

dova knihovna se jiÏ od roku 1678

nachází v Mikulovû v majetku

Dietrich‰tejnÛ (Roubic, Koufiil).

Dcera Arno‰tka sice rovnûÏ rezi-

denci udrÏovala, ale i ona, choÈ

Václava Gallase, místodrÏitele ne-

apolského, nebyla ãastou náv‰tûv-

nicí kraje, aãkoli si nelze stûÏovat

na men‰í péãi o zdej‰í statky.

Majitel panství v‰ak zemfiel i se Ïe-

nou následujícího roku, ale práce

pokraãovaly i potom, kdy se ujal

poruãnictví jeho dvou osifiel˘ch

dcer kníÏe Ferdinand z Dietrich-

‰tejna (1667-1678).

Cannevalovská rodina italsk˘ch

stavitelÛ, zedníkÛ a kameníkÛ je

velmi rozsáhlá a její pfiíslu‰níky

mÛÏeme najít i pod dal‰ími varian-

tami rodinného jména jako Cane-

vale, Canevalli, Canavalli, Cane-

val ãi Canaval. Giovanni Battista

Domenico Canevalli (1715) se na-

rodil kolem roku 1658 v Itálii a stal

se na ãas radním v Chrudimi.

Antonio se proslavil jako stavitel

v Praze, kde si postavil roku 1627

dÛm, a proslul úpravami Nov˘ch

HradÛ. Nejstar‰í z nich Bernhard

(Bernardo) Canevalle (*1610/15,

+1691) se usadil v Bûlé pod

Bezdûzem, kde se stal stavite-

lem hrabat Vald‰tejnÛ. Nejv˘-

‰e v‰ak dosáhl Giacomo (nûkdy 

oznaãovan˘ jako Giovanni) Anto-

nio (asi 1664-1731), získal totiÏ

vysoké uznání a honosil se vzne‰e-

n˘m a zvuãn˘m titulem „Capo

maestro di Corte di sua Maesta“, tj.

Vrchní mistr (magistr) Dvora jeho

Majestátu, rozumûj císafie. Dal‰í

dvorní architekt, jeho syn Giovan-

ni Domenico, projektoval zas pfií-

stavbu kanovnické rezidence na

Hradû, stavûl klá‰ter ve Sv. Do-

brotivé u Rokycan i Thunovsk˘

palác. Provádûl úpravy Gallasov-

ského paláce v Praze, jedné z nej-

krásnûj‰ích barokních staveb, je-

jímÏ stavebníkem byl Jan Václav

Gallas (1669-1719), první manÏel

Marie Arno‰tky Dietrich‰tejnové,

majitelky janovického panství,

a jejich syn Josef Filip (1709-

1757). Giovanni Domenico

Canevale (Canevalli) st. se narodil

asi 1637 v Itálii a zemfiel 26. 8.

1685 v Praze. Otec Jacopa Antonia

a dûd Giovanni Domenica ml. se

stal mû‰Èanem Nového Mûsta

praÏského a proslavil se jako císafi-

sk˘ stavitel praÏsk˘ch fortifikací

a stavby sakristie kostela ve Sv.

Dobrotivé. Jeho dílem je téÏ fasáda

klá‰tera paulánÛ v Praze a poutní

kostel ve Vraclavi, a tak bychom

mohli pokraãovat dál. Své dílo za-

nechali Cannevalové v praÏské

Loretû, na zámku v Buãovicích,

v Brnû, na zámku v Kufiimi, ve

strahovském klá‰tefie, v Liberci

i Milánû. Ná‰ Alessandro Samuel
Cannevale (+1678) patfií k tûm

skromnûj‰ím a ménû znám˘m pfií-

slu‰níkÛm ‰iroce rozvûtvené rodi-

ny. Víme o nûm, Ïe byl kamenic-

k˘m mistrem v KromûfiíÏi, kde je

dodnes památkovû chránûn zdob-

n˘ CannevalÛv dÛm ve Ztracené 

ulici ãp. 45 a jeho majitel se v od-

borné literatufie uvádí jako autor

a stavitel pfii pfiestavbû renesanãní-

ho zámku HoffmannÛ v letech

1663/4. Mgr. Jifií Karel
Literatura: Spurn˘, Franti‰ek
a kol.: Hrady, zámky a tvrze
v âechách, na Moravû a ve
Slezsku, Severní Morava, Praha
1983; Plaãek, Miroslav: Hrady
a zámky na Moravû a ve Slezsku,
Praha 1996; Karel, J.: Renesanãní
nález v Janovicích, Stfiední Mora-
va 5/97, Olomouc 1997; Karel, J.:
Janoviãtí Hoffmannové, Stfiední
Morava 6/98, Olomouc 1998 ad.;
Roubic, A.. - Koufiil, M.: V̆ voj ja-
novického zámku, vnitfiní tisk STA
Janovice; Samek, Bohumil: Umû-
lecké památky Moravy a Slezska,
díl 2, J/N, Praha 1999; Toman, P:
Nov˘ slovník ãeskoslovensk˘ch
umûlcÛ 1, A-K, Praha 1947.

Ran˘ barok v Janovicích

Z historie

Janovick˘ zámek 1697 (v˘fiez z Wischerovy mapy)

Severské Pradivadlo Stfiediska volného ãasu opût uvádí divadelní hru

Thorntona Wildera: Na‰e mûsteãko
dnes 11. dubna v 19 hodin v Mûstském kinû R˘mafiov

Po prosincové premiéfie, nûkolika reprízách a hostování v bruntálském a jesenickém divadle se na r˘mafiovskou divadelní scénu opût vra-

cí pfiedstavení hry Thorntona Wildera Na‰e mûsteãko v podání r˘mafiovského ochotnického souboru Severského Pradivadla. Pro divadel-

ní pfiíznivce, ktefií zatím nemohli zhlédnout toto pfiedstavení, se nabízí nová moÏnost proÏít pfiíbûh bezv˘znamn˘ch lidiãek v jednom ma-

lém mûsteãku. Pfiíbûh krásn˘ a poetick˘, hluboce pravdiv˘, s prÛzraãn˘m filosofick˘m posláním, které asi zasáhne kaÏdého z nás: Ta vûã-

ná pomíjivost ãasu, tolikrát zbyteãnû promarnûného, nemoÏnost vrátit ho zpátky...  Redakce
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Servis sluÏeb

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO V R¯MA¤OVù
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché

úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48

v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30. Ukonãení

kavárniãky 15.30-16.00. Kdo není schopen dojít 

do kavárniãky, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den kavárniãky v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny I. pololetí roku 2008:
15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v dubnu

Pondûlí 14.00 - 19.00 Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 17.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

Aquacentrum R˘mafiov
Po - Pá   14.00 - 21.00,  So - Ne + svátky   10.00 - 21.00

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum nabízí plavání

bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci od 19.00 do 21.00.

Termíny v roce 2008: 16. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9., fiíjen -

z technick˘ch dÛvodÛ zavfieno, 19. 11., 17. 12. 2008.

Novinkou je toto opatfiení: Naturistické plavání je urãeno pouze pro
rodiny s dûtmi, smí‰en˘m párÛm a Ïenám.
Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi masáÏemi - me-
dovou, ostruÏinovou a dal‰ími.

Láznû Karlova Studánka, tel. recepce 554 798 111

Letní láznû, pokladny:
ãasování a prodej procedur, tel. 554 798 314

bazénová pokladna, tel. 554 798 820

www.k.studanka.cz, e-mail: lazne@k.studanka.cz

Tel. ústfiedna: 554 798 111, ãasování procedur: 554 798 208

Pfiijímací a ubytovací kanceláfi, tel: 554 798 262, fax: 554 772 026

Solná jeskynû:
Informace a rezervace:

tel.: 554 798 208, 554 798 889, Po - Pá 7.00 - 14.00

554 798 314, Po - Pá 16.30 - 20.30, So 14.00 - 18.30

casovani@k.studanka.cz, rehabilitace@k.studanka.cz

STÁTNÍ LÉâEBNÉ LÁZNù
K A R L O VA S T U D Á N K A , s . p .

Bazénov˘ komplex v Letních lázních
v Karlovû Studánce

Provozní doba:
Letní láznû

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,

sobota: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00Pozvánka
Pofiádáme:

- svatby

- narozeninové párty

- ‰kolení

- kurzy

- ‰koly v pfiírodû

- a jiné spoleãenské akce

- dále nabízíme levné 

víkendové a t˘denní pobyty

Adresa: Telefon:
chata Na Ml˘nû, (+420) 554 281 555,

Skály 178, mobil: 774 653 699,

Horní Mûsto 608 612 766

   E-mail: restaurace@chatanamlyne.cz

www.chatanamlyne.cz

Pfiijìte ochutnat na‰i
v˘bornou domácí kuchyni

• Oáza klidu v panenské

pfiírodû

• Sleva pro dÛchodce

a ZTP mimo sezónu

Chata ORIENTKA STARÁ VES

pfiijme

kuchafie(-ku)
a ãí‰níka nebo servírku.

BliÏ‰í informace
na tel. 724 775 729.
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Jazzclub

Úsmûvnû

Uchovám si své sny
Krásná, decentnû nalíãená, per-

fektnû obleãená a uãesaná Sarah

vstoupila do pfiijímacího salonu.

Upravila ãerstvé rÛÏe do vázy,

potom usedla do kfiesla. Byla ne-

smírnû unavená.

Vzpomnûla na svou chorou ba-

biãku, která jí v závûti chystá ak-

cie v‰ech obchodních domÛ, své

koÏichy, automobily, jachty a lu-

xusní apartmá v New Yorku.

VÏdyÈ té dobré dámû je jiÏ osm-

desát let. V‰echny její dûti jsou

inteligentní, úspû‰né a sliãné,

spoleãností uznávaní právníci,

lékafii a v˘tvarníci. VÛbec jim

nejde o rodinnou rezidenci

v hodnotû dvou tfií miliónÛ dola-

rÛ, jsou tak u‰lechtilí a bájeãní.

Sarah zavolala hospodyni, aby jí

dala pfiíkazy k vedení kuchynû

a celé domácnosti, upfiesnila jí-

delníãek. Ona sama byla tak ‰tí-

hlá, od rána do veãera srkala jen

sherry a ústfiice. Pak pfiehlédla

byt zaplaven˘ rÛÏemi a orchide-

jemi. Její oãi se zastavily u foto-

grafií synÛ. Co dûlají? Jeden 

uvádí do chodu dal‰í hotel

v Lond˘nû, druh˘ fiídí rodinnou

filiálku na Barbadosu.

Teì právû fie‰í, zda netefii k naro-

zeninám darovat perlov˘ náhrdel-

ník, nebo závodního konû. Ano,

vezme ji na obûd do Ritzu a tam

zjistí, co by jí bylo milej‰í. Potom

cestou koupí nûjaké veãerní ‰aty

a zbude ãas na koupi briliantové-

ho prstenu od Tiffanyho.

Má hrdinka vy‰la na terasu. Tam

se objevil mladík se servírova-

cím stolkem a prostíral. U pfií-

ruãního baru sedûl pro‰edivûl˘

elegán. Rty krásné Sarah hlesly:

Ach, Brade, Ïivot je tak kompli-

kovan˘! Je‰tû jednou vzdychla

a její krásné rty vyslovily s ci-

tem: Miluji Johna.

Lidiãky, já jsem u televizní no-

vely usnula! A bylo to takové ze

Ïivota. Si
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Kam na v˘let

Za historií a sportem do Kravafi
Kravafie se nacházejí v mírnû zvl-

nûné krajinû Slezska 8 km v˘-

chodnû od Opavy a 13 km západ-

nû od Hluãína v nadmofiské v˘‰ce

240 m, pfii silnici ã. 466, která tvo-

fií jakousi pátefiní osu mûsta. Trasu

silnice z Opavy do Hluãína v ne-

daleké vzdálenosti sleduje i Ïelez-

niãní traÈ ã. 317. Kravafie spolu

s dal‰ími 30 obcemi tvofií území

zvané Hluãínsko, které leÏí v his-

torické oblasti Horního Slezska

a má specifickou minulost. Byly

pfiipomenuty písemnû jiÏ r. 1224,

nûkolik století pozdûji pak spada-

ly pod krnovské kníÏectví. Dnes

leÏí státní hranice âR, a tudíÏ

i Slezska a Polska, 13 km severnû

od mûsta, pfiirozenou hranici mezi

Rakousk˘m Slezskem a Prusk˘m

Slezskem zde tvofiil tok fieky

Opavy, která teãe u jiÏní hranice

mûsta.

KdyÏ v r. 1742 prohrála vojska

Marie Terezie bitvu o Slezsko, by-

lo zdej‰í území - o sto let dfiíve

drancované od ·védÛ - aÏ k toku

fieky Opavy postoupeno Pruské-

mu Slezsku. Po necel˘ch dvou

stech letech, kdy Nûmecko pro-

hrálo 1. svûtovou válku, podpi-

sem versailleského míru pfiipadlo

území Hluãínska v r. 1920 âSR.

Po dobu nûmecké okupace se

v‰ak Hluãínsko, a tím i Kravafie,

stalo souãástí Velkonûmecké fií‰e.

Koncem 2. svûtové války zde pro-

bíhaly urputné boje mezi Rudou

armádou a Nûmeckem, jehoÏ vo-

jáci vyuÏívali ke své obranû ob-

jekty ãeskoslovenského pohraniã-

ního opevnûní. Tehdy byly Kra-

vafie, tak jako mnoho obcí západ-

ního Ostravska a také Opavska,

znaãnû zniãeny.

Po skonãení války se zaãalo s ob-

novou obce a v r. 1960 se Kravafie

spojily s obcemi Kouty a Dvofiis-

ko a byly pov˘‰eny na mûsto.

V souãasnosti jsou obcí s roz‰ífie-

nou pÛsobností pro dal‰ích devût

okolních obcí. Ráz mûsta zde udá-

vají pfiedev‰ím vefiejné stavby

cihlové novogotické architektury

z konce 19. stol., které mu dávají

prusk˘ charakter. Pfiedev‰ím je to

monumentální stavba farního kos-

tela sv. Ondfieje s renesanãní vûÏí

pfiedchozího kostela, ale i fara,

klá‰ter, radnice a po‰ta. Z obãan-

sk˘ch staveb pfievaÏuje tak jako

v ostatních zdej‰ích obcích mo-

derní zástavba a vysoká uprave-

nost prostranství kolem domÛ. To

má svoji pfiíãinu v povaze zdej-

‰ích obyvatel, ktefií byli témûfi po

dvû století vystaveni siln˘m tla-

kÛm nûmeckého pru‰áctví.

Dodnes si tu lidé uchovali i pfies

nûmecké vlivy charakteristické

moravské náfieãí i zvyky, stejnû

jako katolickou víru a urãité pova-

hové rysy - ‰etrnost, pofiádkumi-

lovnost i touhu po vefiejné prezen-

taci.

Nejznámûj‰í stavbou Kravafi v‰ak

je zdej‰í zámek, situovan˘ v jiho-

západní ãásti mûsta. âtyfikfiídlá

budova byla postavena ve stylu

vrcholného baroka v letech 1721-

1728 na místû pÛvodního rene-

sanãního objektu. Zámek v roce

1937 vyhofiel a byl opraven teprve

v ‰edesát˘ch letech minulého sto-

letí. Jako zázrakem se pfii poÏáru

zachovala zámecká kaple sv. ar-

chandûla Michaela s barokní v˘-

zdobou. V r. 1966 byl objekt zám-

ku se sv˘m nejbliÏ‰ím okolím vy-

hlá‰en kulturní památkou. Dnes je

v nûm umístûno muzeum s etno-

grafick˘mi expozicemi o Ïivotû

prostého lidu Hluãínska 

z 19. stol. a o Ïivotû tehdej‰ích

majitelÛ zámku - EichendorffÛ.

V pfiízemí je zámecká restaurace.

Zámek je pfiístupn˘ od 1. 4. do

konce fiíjna mimo pondûlí.

Obklopuje ho rozsáhl˘ dvaceti-

hektarov˘ anglick˘ park se star˘-

mi mohutn˘mi stromy. Nejzná-

mûj‰ím stromem, rostoucím po-

blíÏ zámecké kaple, je ofie‰ák krá-

lovsk˘, pod kter˘m podle povûsti

plakala v r. 1742 Marie Terezie,

kdyÏ prohrála válku s Pruskem.

V souãasné dobû se provádí po-

stupná obnova dfievin novou v˘-

sadbou. Parkem protéká se sv˘mi

dvûma rameny Ml˘nská strouha

a jsou zde umûle vytvofiená jezír-

ka. V r. 1997 bylo do zdej‰ího par-

ku citlivû umístûno devítijamkové

golfové hfii‰tû, jehoÏ nejkrásnûj‰í

jamka je pr˘ u jezírka. Hfii‰tû je

pfiístupné dennû, je vhodné pro

v‰echny typy hráãÛ, a protoÏe

zdej‰í prostfiedí je více neÏ golfo-

vé, golfisté se tam rádi vracejí.

Ostatní náv‰tûvníci si mohou park

bez omezení projít po pûkn˘ch

cestách a cestiãkách, posadit se

tfieba na nûkterou z okolních lavi-

ãek a pozorovat golfisty, ktefií si

pfieváÏejí své „nádobíãko“ na vo-

zíãcích, pokud se jim podafií po-

slat míãek k dal‰ím jamkám.

Na v˘chodní stranû mûsta v ãásti

Kouty na Kostelní ulici byla po-

stavena pfied pár roky Buly aréna,

která se sv˘m vybavením a záze-

mím slouÏí jako sportovní a rela-

xaãní komplex pro více sportÛ.

Najdete tu ledovou plochu, teni-

sovou halu, bowlingovou dráhu,

saunu, masáÏní místnosti i pfiíjem-

nou restauraci. Základním poslá-

ním Buly arény je slouÏit jako ná-

rodní hokejové centrum mládeÏe

âSLH. Pro ubytování sportovcÛ

i ostatních náv‰tûvníkÛ slouÏí

v jejím sousedství novû postaven˘

hotel, jediné ubytovací zafiízení ve

mûstû, a od bfiezna je otevfien

i nov˘ aquapark. V̆ ‰e uvedená

zafiízení pro sportování jsou od se-

be vzdálena cca 2 km, zájemce je

mÛÏe zdolat snadno pû‰ky, autem

nebo na kole, které je v tomto kra-

ji témûfi vefiejn˘m dopravním pro-

stfiedkem.

Jedna ze znaãen˘ch cyklostezek

ã. 6055 zaãíná pfiímo u zámku

a mÛÏete se po ní vypravit do dal-

‰ích míst Hluãínska nebo, jak se

zde fiíká, do Prajzska (Pruska) ne-

bo dojet tfieba do Opavy ãi

Hluãína. K jin˘m zajímavostem

Hluãínska, Opavska i Ostravska,

kter˘ch je zde mnoho a které ne-

jsou od Kravafi pfiíli‰ vzdáleny,

mÛÏete dojet vlakem nebo auto-

busem, pokud nemáte auto. Jsou

zde i znaãené turistické trasy, kte-

ré vás za nimi dovedou. NejbliÏ‰í

zajímavostí, která stojí za vidûní,

je zámek s pûkn˘m parkem a kos-

tel sv. Jana Kfititele ve 2 km vzdá-

len˘ch Velk˘ch Ho‰ticích, kam

lze pohodlnû dojít po ãervené

znaãce.

Za KâT Hana Ka‰parová
Informace: Kuãa: Mûsta a mûs-
teãka v âechách, na Moravû a ve
Slezsku
turist. mapy KâT ã. 59, 61 a 62 -
Opavsko, Ostravsko
internet:
www.hlucinsko.cz,

www.kravare.cz, www.hostice.cz,

www.bolatice.cz,

www.bulyarena.cz,

www.golfclub.cz

Novogotick˘ kostel sv. Bartolomûje

Mûstsk˘ úfiad Kravafie

Zámek Kravafie Fota: zdroj www.kravare.cz
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Pfiipomínáme si

Hladov˘ puntiãkáfi Joan Miró
·panûlské sloveso mirar znamená

dívat se, ve tvaru minulého ãasu

miró je tedy moÏno pfieloÏit jej ja-

ko díval se. MÛÏe mít malífi pfií-

hodnûj‰í jméno?

Nejznámûj‰í obrazy katalánského

v˘tvarníka Joana Miróa pfiipomí-

nají dûtskou kresbu nebo jeskynní

malby z dûtského vûku lidstva.

Nespadají pfiitom do poãátkÛ jeho

tvorby, ale do vrcholného období,

kdy se jiÏ prosadil mezi v˘tvarní-

ky své doby a pomalu získával

uznání. K tomu v‰ak nenápadné-

ho, tichého introverta vedla dlou-

há a bolestná cesta, kterou by

mnoh˘ jin˘ nejspí‰ vzdal.

Pfiání stát se malífiem vyjevil Joan

Miró sv˘m rodiãÛm jiÏ jako nácti-

let˘. Jak se dalo ãekat, nesetkal se

s jejich pochopením. Otec, barce-

lonsk˘ zlatník a hodináfi, mu urãil

dráhu úfiedníka. Miró pfiesto nav-

‰tûvoval Escuela de Bellas Artes
neboli ·kolu krásn˘ch umûní

a sv˘m talentem pr˘ uvádûl uãite-

le v úÏas. Touha vûnovat se malífi-

ství a nemoÏnost této touze vyho-

vût vyvolaly u osmnáctiletého

Joana nervové zhroucení. Na zota-

venou poslal otec syna na zemû-

dûlskou usedlost v Montroigu.

Venkovská krajina s v˘raznû ãer-

ven˘m skalami a modr˘m nebem

Miróa zaujala tak, Ïe se na ãas stal

krajináfiem. UÏ tehdy se projevil

jeho pfiíklon k syté barevnosti.

Po návratu do Barcelony se stal

Ïákem Francisca Galiho a zaãal se

seznamovat s francouzsk˘mi mo-

derními smûry umûní. Francie mu

uãarovala, takÏe bylo jasné, Ïe

jakmile skonãí válka, bude Miró

smûrovat své kroky do PafiíÏe.

Odjel v roce 1919, po své první

‰panûlské v˘stavû v Galerias

Dalmau, která skonãila velk˘m

neúspûchem. Malífie nev‰edních

kubistick˘ch krajin, záti‰í a aktÛ

v Barcelonû pochopil málokdo.

V PafiíÏi to v‰ak nebylo jiné, Miró

se zde pokusil prodat nûkolik ob-

razÛ, ale marnû. Jeden z jeho auto-

portrétÛ sice odkoupil sám Pablo

Picasso, je v‰ak pravdûpodobné,

Ïe spí‰e neÏ z obdivu k velkému

talentu tak uãinil ze solidarity ke

krajanovi. Pfii druhém pobytu

v PafiíÏi v roce 1921 Miró uspofiá-

dal novou v˘stavu, s nadûjí, Ïe

Francie jej koneãnû pochopí.

V̆ stava v‰ak skonãila fiaskem.

Pro Miróa to znamenalo pfiede-

v‰ím Ïivot v chudobû. Miró vzpo-

mínal, Ïe nemaje penûz na jídlo, 

obûdval jen jednou t˘dnû 

a v ostatní dny se Ïivil pouze nû-

kolika such˘mi fíky. V této dobû

se setkal se skupinkou surrealistÛ

v ãele s André Bretonem. Jejich

my‰lenka objevování nov˘ch

zdrojÛ umûní pomocí prÛniku do

podvûdomí jej tak nadchla, Ïe se

vzápûtí pfiipojil k Manifestu surre-

alismu (1924). Ale zatímco

Breton, Eluard, Aragon, Duchamp

a dal‰í tvofiili pod vlivem opio-

v˘ch halucinací, snÛ a vyprovoko-

vané hysterie, Miró ztvárÀoval své

jedineãné pfieludné obrazy z hla-

du. O tom, jak bohatou pfiedstavi-

vost tato „osobitá“ metoda pro-

bouzela, svûdãí napfi. jeden z nej-

slavnûj‰ích Miróov˘ch obrazÛ

Harlek˘nÛv karneval, kter˘ vzni-

kal právû podle halucinací z hladu.

I v jin˘ch ohledech se Miró vymy-

kal. Ve srovnání s nezfiízen˘m Ïi-

votním stylem ostatních surrealis-

tÛ, pln˘m divok˘ch veãírkÛ, extra-

vagantních skandálÛ a rozvodÛ,

vedl Ïivot nadmíru klidn˘ a spofiá-

dan˘. SvÛj chudiãce zafiízen˘ ate-

liér mûl pedantsky uklizen˘ a své

‰tûtce si podle dobov˘ch fotografií

ukládal do stojanu na zkumavky,

takÏe stály v jedné fiadû jako vojá-

ci. Pfii spoleãn˘ch d˘cháncích pr˘

sedával stranou a v tichosti po-

slouchal hluãné diskuse sv˘ch

pfiátel, aniÏ by do nich zasahoval.

Stejnû jako své my‰lenky peãlivû

stfieÏil i své obrazy. Traduje se his-

torka, Ïe tato uzavfienost jej má-

lem stála Ïivot. Pfii jedné náv‰tûvû

v Miróovû ateliéru totiÏ malífiova

mlãenlivost a neochota ukázat své

nejnovûj‰í práce alkoholem posil-

nûné kumpány tak rozlítila, Ïe se

jej rozhodli obûsit. Miró útok pfie-

Ïil a jeho pfiátelství s Maxem

Ernstem, iniciátorem této pfiíhody,

a ostatními surrealisty tím nikterak

neutrpûlo. Provazy se v‰ak ãasto

objevují na Miróov˘ch obrazech

evokujících násilí a kousek pro-

vázku je i souãástí slavného foto-

grafického portrétu Joana Miróna

od Mana Raye.

Obrazy Joana Miróa pfiedstavují

zosobnûní tvÛrãí svobody, jejich

snovost, hravost, sytá barevnost,

neotfielé novotvary, archetypální

symboly odkazující k hledání pra-

pÛvodních kofienÛ umûní a poetic-

k˘ náboj jsou pfiitom v˘sledkem

pfiísné, moÏná aÏ puntiãkáfisky

peãlivé metody, jíÏ díla tvofiil.

V‰echny detaily mají svÛj v˘znam

a jejich kompozice jasn˘ fiád.

Stejnû jako pomalu a uváÏlivû

mluvil, tak promy‰lenû maloval.

Není divu, Ïe na obrazech praco-

val velmi dlouho. Napfiíklad ku-

bistick˘ obraz Statek (Le Ferme)
vznikal pln˘ch devût mûsícÛ

(1921-22). Pfies svou nezmûrnou

chudobu se s ním Miró nechtûl

rozlouãit. O obraz totiÏ projevil

zájem Ernst Hemingway. Miró

nadsadil cenu, aby kupce odradil,

Hemingway si v‰ak pr˘ popÛjão-

val peníze, kde mohl, a obraz na-

konec získal.

Bûhem 20. let se neutû‰ená situace

Joana Miróa pomalu zlep‰ovala

s tím, jak rostl zájem o jeho práce.

V roce 1929 se opût vydal strávit

léto do Katalánska. V fiíjnu se oÏe-

nil s Pilar Juncosou, dívkou ze sta-

robylého majorského rodu, a o dva

roky pozdûji se stal otcem jejich

jediné dcery Dolores. Rodinn˘ Ïi-

vot Joana Miróa byl poklidn˘

a vyrovnan˘, malífie ‰Èastné roky

s mladou rodinou inspirovaly

k tvorbû, která d˘chá lyrickou har-

monií.

Následovala v‰ak 30. a 40. léta,

která pro Miróa znamenala ztrátu

jistoty domova. Situace ve ·pa-

nûlsku jej donutila odstûhovat se

Joan Miró: Statek

Joan Miró: Harlek˘nÛv karneval

Man Ray: Joan Miró
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Organizace a spolky

Jubilantka oslavila devadesát
Dne 26. bfiezna 2008 oslavila své Ïivotní jubileum - devadesát let 

obyvatelka na‰eho Domova odpoãinku ve stáfií, paní uãitelka AlÏbûta

Valachová. V tento den jsme se v‰ichni se‰li (obyvatelé, zamûstnan-

ci a rodinní pfiíslu‰níci), abychom jí poblahopfiáli a oslavili s ní tento

pûkn˘ a v˘znamn˘ den.

Tímto bychom je‰tû jednou chtûli na‰i milé paní AlÏbûtû Valachové

popfiát mnoho zdraví a ‰tûstí do dal‰ích let. Pfiejí zamûstnanci a oby-

vatelé Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici. 

Za Diakonii âCE R˘mafiov Marcela StaÀková, fieditelka

Jarní pohoda, kvûten 2006

Objektivem ZdeÀka Habra

do Normandie, po útocích nacistÛ

musel uprchnout i odtamtud. Jeho

pocity se odráÏejí v dílech tohoto

období. Barevnost ustupuje ãerné

a krvavû ãervené, olejomalby ko-

láÏím s rezav˘mi fietûzy, ustfiíha-

n˘mi nehty a kusy provazu.

Vznikají ale i pÛsobivé Konstela-
ce, v nichÏ se autor snaÏí opût na-

lézt klidnou harmonii kosmického

fiádu.

Po válce proniklo jméno Joana

Miróa do zámofií. První v˘stava

v Muzeu moderního umûní v New

Yorku mu otevfiela dvefie do

Nového svûta. V̆ stava mûla ob-

rovsk˘ ohlas a pfiinesla Miróovi

fiadu velk˘ch zakázek. Z Miróa se

stal sbûratelsk˘ hit (a je jím do-

dnes). Amerika tak pfiedbûhla

v zájmu o Miróovo dílo Evropu.

V padesát˘ch letech Joan Miró

pfievzal z rukou prezidenta Eisen-

howera mezinárodní cenu Gug-

genheimovy nadace a dal‰í pocty

následovaly. V Americe se zaãal

vûnovat i litografii a sochafiství,

experimentoval s nov˘mi postupy.

Dal‰í impuls jeho tvorbû pfiinesla

cesta do Japonska. Miró, kter˘ se

jiÏ v surrealistickém období pod

vlivem Apollinaira zab˘val kali-

grafick˘m vyjádfiením, se znovu

ponofiil do inspirace orientálním 

umûním.

Bohatnoucí západní spoleãnost

a její zájem o moderní umûní po-

mohla kdysi hladovûjícímu

Katalánci na v˘sluní. Nyní si ko-

neãnû mohl uÏívat sv˘ch úspûchÛ.

Miró se pfiesto nezmûnil. ZÛstal

stále tím zamlkl˘m, kamsi dovnitfi

zahledûn˘m ãlovûkem. Usadil se

v Palma de Mallorca, v kraji sv˘ch

pfiedkÛ. Fyzicky se tak vrátil tam,

kam smûfioval cel˘m sv˘m dílem -

ke kofienÛm. Zemfiel jako devade-

sátilet˘; i pfii pohledu na data naro-

zení a úmrtí si ãlovûk vybaví jeho

pofiádkumilovnost: 1893 - 1983.

ZN
(PouÏitá literatura: ·abouk, S.
a kol. Encyklopedie svûtového ma-
lífiství, Praha 1975; Stránsk˘, V.
Kouzelník barev a tvarÛ. In:
Katalog k chrudimské v˘stavû,
Praha 2003; Wikipedie, otevfiená
encyklopedie.)

Foto: archiv Diakonie âCE
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Ohlédnutí za Velikonocemi v Bfiidliãné
Na nedûli 23. bfiezna se v Bfii-

dliãné tû‰ila spousta dûtí. UÏ

dávno pfied zaãátkem se zaãaly

trousit spolu se sv˘mi rodiãi

a prarodiãi do Spoleãenského

domu na akci nazvanou Veliko-

noãní veselení, pofiádanou kul-

turní komisí v ãele s Vûrou

Jurá‰ovou a Janou Krãovou

a partou nad‰encÛ vedenou Rad-

kem Kovafiíkem. Ve slavnostnû

vyzdobeném pfiedsálí díky dû-

tem a uãitelkám z M· v Bfiidliã-

né a ve Velké ·táhli a také ZU·

Bfiidliãná bylo pro dûti pfiiprave-

no nûkolik akcí, napfi. ukázky

pletení prodejn˘ch velikonoã-

ních tatarÛ, drátkování vajíãek

a jejich prodej, velikonoãní dílna

pro dûti, v dal‰ím koutku si moh-

ly nakreslit a namalovat cokoliv,

tady bylo pofiád plno. Venku byl

mal˘ koutek se zvífiátky, na sále

pak rÛzná zábavná vystoupení,

vãetnû diskotéky. Po celou dobu

bylo na v‰echny dûti pamatová-

no s pitn˘m reÏimem, v‰e mûly

zdarma. Pro vystupující bylo pfii-

praveno chutné poho‰tûní.

Ve veãerním pofiadu pro dospûlé

byla pfiipravena taneãní veselice,

cel˘ veãer vyhrávala Alternativa

z R˘mafiova, o pfiestávkách byla

pfiipravena dal‰í vystoupení.

Vystoupila skupina Beat systém

z Velké ·táhle, krásné písnû zaz-

píval chrámov˘ sbor Bernardini

z Bfiidliãné, následoval místní

pan faráfi se skupinou dívek

a spoleãnû pfiedvedli zajímavou

sestavu s vlajkami. Pfiítomné

zaujala skupina dívek s názvem

No Neuses Band z Opavy, která

pfiedvedla nûkolik poutav˘ch ir-

sk˘ch tancÛ. Pfied pÛlnocí pfii‰la

na fiadu bohatá tombola a zábava

pokraãovala do druhé hodiny.

ZmiÀme se také o sponzorech té-

to úspû‰né akce, bez nichÏ by

akci nebylo moÏné uspofiádat.

Byli to: Al Invest, Drogerie TE-

TA, UNIST Ing. Krajsy, Veãerka

K+B, Potraviny ENA, Potraviny

EVA, PRO-SOLO Ing. Sláma,

OS Stránské - Kfienkovi. Dík

patfií v‰em z kulturní komise

a partû nad‰encÛ.

Jednou jsi nahofie a jednou dole
Na první mistrovsk˘ zápas se

v Bfiidliãné tû‰ilo mnoho pfiízniv-

cÛ kopané, bylo to vidût i na ná-

v‰tûvnosti, ale vût‰ina odcházela

zklamaná, ani ne tak hrou jako

koneãn˘m v˘sledkem. Hrálo se

na ‰kvárovém hfii‰ti, terén byl na

hranici regulérnosti, míã na hrbo-

latém terénu dûlal problémy

i technicky zdatnûj‰ím domácím,

pfiesto si dokázali vypracovat

v prvním poloãase minimálnû tfii

vyloÏené ‰ance, které bylo umû-

ním nepromûnit, bohuÏel se tak

stalo. Druhá pÛle zaãala náporem

domácích, zpfiesnili hru, zaãali

více bojovat a v˘sledek se dosta-

vil v podobû dvou branek; první

dal z penalty Patrman a druhou

pfiidal Chárník. A jako ‰vihnutím

kouzelného proutku se hra otoãi-

la o sto osmdesát stupÀÛ ve pro-

spûch hostÛ. Najednou mûli více

ze hry, ãastûji míã ve svém drÏe-

ní a domácí nestíhali, v‰ude byli

o krok zpût. A dÛsledky této her-

ní zmûny na hfii‰ti se dostavily za

chvíli. První gól domácí obdrÏeli

po zaváhání obrany a za pár mi-

nut bylo vyrovnáno. Pak pfiece

jenom zaãali opût bojovat, ale zá-

vûr se blíÏil a vítûzná branka

v nedohlednu. Pár minut pfied

koncem zasvitla nadûje, to kdyÏ

se podafiilo domácímu hráãi 

oklamat i brankáfie, ale staãil na-

stfielit ‰piãku kopaãky dobíhající-

ho hráãe hostí. ·koda, za celkov˘

solidní v˘kon by si domácí tfii

body zaslouÏili, snad tedy pfií‰tû.

Text a fota:
Radek Poncza a Daniel Mach
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Z okolních obcí a mûst

Obce R˘mafiovska vyuÏijí cca 12 mil korun
Pûti mal˘m obcím do 500 obyvatel se podafii-

lo uspût v první v˘zvû Programu rozvoje ven-

kova Ministerstva zemûdûlství. Schválené

penûÏní prostfiedky poputují do obcí Dolní

Moravice na úpravu vefiejn˘ch prostranství

vãetnû rekonstrukce osvûtlení a zpracování 

územního plánu, do Malé ·táhle na zpraco-

vání územního plánu a vytvofiení multifunkã-

ního domu, do Velké ·táhle na rekonstrukci

vefiejného osvûtlení a rekonstrukci elektroin-

stalace kulturního domu, do Tvrdkova na 

úpravu návsi a rekonstrukci soch KfiíÏové

cesty v Rudû, do Dûtfiichova nad Bystfiicí na

rekonstrukci autobusov˘ch zastávek a do ob-

ce Jifiíkov na zpracování územního plánu.

Mezi dal‰ími úspû‰n˘mi Ïadateli byly také

ãtyfii podnikatelské subjekty z mal˘ch obcí

R˘mafiovska, které podaly Ïádosti o projekty

zamûfiené na rozvoj turistické infrastruktury

a rozvoj mikropodnikÛ. Tyto projekty v cel-

kové hodnotû cca 9 milionÛ korun povedou

mimo jiné ke zv˘‰ení zamûstnanosti v na‰í

oblasti.

Vzhledem k velkému poãtu projektÛ poda-

n˘ch do tohoto programu, zamûfieného na

zlep‰ení kvality Ïivota na venkovû, jde o ob-

rovsk˘ úspûch a pochvalme starosty i mí-

stostarosty v‰ech dotãen˘ch obcí a také ak-

tivní podnikatelské subjekty za bezchybné

zpracování Ïádostí o dotaci.

Myslím si, Ïe nejde o náhodn˘ úspûch, ale

o v˘sledek na‰í dlouhodobé snahy o vypra-

cování systému, kter˘ obcím R˘mafiovska 

umoÏní kvalitnû, operativnû a lacino zpra-

covávat Ïádosti o dotace na investiãní zá-

mûry obcí. K tomu si obce spoleãnû

s Místní akãní skupinou R˘mafiovsko zfiídi-

ly a obsadily dvû pracovní místa, na kter˘ch

dnes pracují velmi zku‰ení pracovníci.

Pomáhají obcím pfiedev‰ím s metodick˘m

vedením a zpracováním Ïádostí. Investice

do tûchto pracovníkÛ se obcím zaãínají bo-

hatû vracet.

Eva Machová,
pfiedsedkynû SdruÏení obcí R˘mafiovska

Vítání jara v RyÏovi‰ti
Druhou bfieznovou sobotu se se‰ly Ïeny

z RyÏovi‰tû pfii pfiíleÏitosti oslav MDÎ, kdy

spoleãnû prodebatovaly „Ïenská témata“, pfii

nichÏ se odreagovaly od bûÏn˘ch kaÏdoden-

ních starostí. Na toto odpoledne byli pozváni

manÏelé Ivánkovi z kosmetického studia

v Bruntále, ktefií uvedli pfiítomné Ïeny do ta-

jemství nov˘ch kosmetick˘ch v˘robkÛ, jak

mají peãovat o své tûlo a pleÈ. Dárkem pro kaÏ-

dou z pfiítomn˘ch Ïen byla masáÏ rukou s ma-

l˘m obãerstvením. Odpoledne se vydafiilo na-

tolik, Ïe si s panem masérem Ïeny domluvily

dal‰í termíny masáÏí pfiímo v RyÏovi‰ti.

Dal‰í bfieznovou akcí byla velikonoãní v˘stava

v malém obecním muzeu, kterou pfiipravily

paní uãitelky Z· a M· z v˘robkÛ ryÏovi‰È-

sk˘ch dûtí. O tuto v˘stavu je kaÏdoroãnû z fiad

místních obãanÛ velk˘ zájem.

Pro na‰e seniory pfiipravil Obecní úfiad

v RyÏovi‰ti jarní posezení v místním kinû

s mal˘m poho‰tûním. S historií místního kos-

tela sv. Jana Kfititele seznámil pfiítomné pan

Ing. Rechtorik, starostka obce paní La‰áková

pfiedstavila pfiipravené investiãní akce na leto‰-

ní rok - napfi. námûstí oãima dûtí a mládeÏe II.

etapa, oprava místní komunikace u kostela, re-

vitalizace vodního toku Bûlidlo, vybudování

dvou dûtsk˘ch koutkÛ v obci, rekonstrukce ki-

na a dále seznámila obãany s pfiipraven˘mi Ïá-

dostmi o dotace na vefiejné osvûtlení, moderni-

zaci Z· a M·, rodinné centrum a projekt bio-

logické ãistiãky odpadních vod v obci. K tanci

i poslechu hrála Ïivá hudba aÏ z Lutína. I pfies

nepfiíznivé poãasí se akce protáhla do pozd-

ních veãerních hodin.

Aby dûti a mládeÏ v obci nepfii‰ly zkrátka, 

obecní úfiad s místními hasiãi uspofiádali kar-

neval pro v‰echny s bohatou tombolou, tan-

cem v záblesku barevn˘ch svûtel a koufiové

clonû. Nejmen‰ím, ale i tûm star‰ím, zpfiíjem-

nil odpoledne i veãer DJ aÏ z Olomouce. Ve

veãerních hodinách se karneval zmûnil v dis-

kotéku, která trvala aÏ do pozdních hodin.

Eva La‰áková - starostka obce RyÏovi‰tû

XIII. slet ãarodûjnic
V sobotu 26. dubna 2008 se v Tvrdkovû uskuteãní od 19 hodin ta‰-

kafiice po obci a ve 20 hodin nálet na sál. Zveme v‰echny pfiízniv-

ce divok˘ch letÛ. Legrace, hudba, obãerstvení i tombola. Tû‰íme se

na vás. Alena âiklová

Odchod Martina Valy obestfien tajemstvím?
âetl jsem poslední Horizont a chtûl bych

se zeptat, zda-li je moÏno opût otevfiít ne-

zodpovûzenou otázku - dÛvod odvolání pa-

na Valy z funkce jednatele Mûstsk˘ch slu-

Ïeb? OdÛvodnûní nebylo prakticky vÛbec

vysvûtleno. Pokud by tato rubrika pokra-

ãovala tímto smûrem, byla by zcela zby-

teãná. Proã ti, ktefií hlasovali pro jeho od-

volání, i ti, ktefií hlasovali pro nûj, se tak

rozhodli? Dûkuji za odpovûì a dofie‰ení 

otázky pana Valy.  

Martin Heinisch

odpovûì starosty
Snad kaÏd˘ ãtenáfi Horizontu pochopí, Ïe pfiíãi-

ny odvolání ãlovûka z funkce fieditele není

vhodné vefiejnû rozebírat. KaÏdá taková perso-

nální vûc je totiÏ pro obû zúãastnûné strany ne-

pfiíjemná, obû strany mají na vûc protichÛdn˘

názor a naprosto odli‰nou interpretaci pfiíãin.

Jde taky myslím o vûc osobní bez potfieby pub-

licity. Jestli pisatel dotazu touÏí po tom, aby zá-

leÏitost v seriálu vzájemného oboustranného 

osoãování, napadání a v˘tek Horizont fie‰il

a senzacechtiví ãtenáfii mûli neustále co z toho-

to Ïánru ãíst, pak se toho ode mû nedoãká. Chci

tuto diskusi ukonãit konstatováním, Ïe odvolání

provedla sedmiãlenná rada mûsta v˘raznou vût-

‰inou sv˘ch hlasÛ. Petr Klouda, starosta mûsta

Foto: archiv OÚ RyÏovi‰tû
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zamy‰lení

Prostor pro firmy a podnikatele

Dotace podnikatelÛm
V budovû Mûstského úfiadu v Bruntále uspo-

fiádala okresní poboãka Institutu trhu práce

Hospodáfiské komory âR 26. bfiezna semináfi

pro podnikatele, ktefií zvaÏují podání Ïádosti

o dotaci z Operaãního programu Podnikání

a inovace.

Na dvacet podnikatelÛ si vyslechlo informace

k probíhajícím i pfiipravovan˘m v˘zvám, ke

kter˘m poskytuje svÛj servis regionální praco-

vi‰tû agentury CzechInvest v Moravskoslez-

ském kraji. Zástupce této agentury seznámil 

úãastníky semináfie mimo jiné s právû probí-

hajícími v˘zvami programÛ Potenciál, ·kolící

stfiediska, Inovace, ICT a strategické sluÏby

a také seznámil s pfiipravovanou v˘zvou pro-

gramu Nemovitosti, do nûjÏ bude moÏné pfied-

kládat Ïádosti od dubna. Pfiítomní podnikatelé

získali také informace o zpÛsobu podávání Ïá-

dostí prostfiednictvím internetové aplikace.

V̆ znam uskuteãnûného semináfie lze spatfio-

vat v tom, Ïe agentura CzechInvest poprvé

vstoupila do okresu Bruntál a je pfiipravena

i nadále poskytovat na‰im podnikatelÛm po-

drobné konzultaãní sluÏby a pfiiná‰et infor-

mace. CzechInvest vítá nabídku s v˘zvou,

kterou jim uãinilo vedení mûsta Bruntál spo-

leãnû s Institutem trhu práce, pfiiná‰et inves-

torÛm prvotní pomoc aÏ do na‰eho regionu

tak, aby zájemci o finanãní dotace nemuseli

vÏdy zajíÏdût do vzdálenûj‰ích míst kraje.

Zástupce CzechInvestu vyzval podnikatele,

aby se nebáli ucházet se o dotace, které firmy

v okrese Bruntál vyuÏívají doposud velmi

zfiídka, aby vãas konzultovali své zámûry,

neboÈ moÏnost získání dotace je zde pro kaÏ-

dého a dotace nemusí b˘t pfiíleÏitostí pouze

pro velké podniky. Ing. Pavel Koláfi,
ITP Hospodáfiská komora âR,

poboãka Bruntál

Tu a tam potkám bludnou du‰i
Nemám na mysli mutující pu-

bescenty, toulavé sídli‰tní uzlíã-

ky nervÛ, které si nevûdí rady

s panelákovou nudou a dávají to

v‰emoÏnû najevo. Myslím ml-

ãenlivé sbûraãe odpadkÛ.

S blíÏící se „jarní pohodou“ tou-

Ïí vût‰ina z nás mít kolem sebe

ãisto a útulno. Nevím, proã se

vÏil v˘raz „jako ze ‰katulky“.

V‰ude kolem, kam se podíváte,

samé ‰katulky. ¤adíme vûci, zví-

fiata, lidi, v‰e hezky srovnané ve

‰katulkách. Máme alespoÀ pfie-

hled. Hor‰í je to s odpadky na ve-

fiejném prostranství. Tam najdete

‰katulky také, ale trochu jiné.

Jdete ráno do práce, v kfioví to

‰ustí a dupe, myslíte na jeÏka,

a ona se pfied vámi najednou zje-

ví kfiehká blond˘nka v reflexní

vestû s pytlem a dlouhou chÀap-

kou, která vypadá jako ãapí zo-

bák. Sehnutû ‰mejdí po trávní-

cích, ale vleze i do ‰lahounovi-

t˘ch nepropustn˘ch remízkÛ.

Pozoroval jsem ji, jak ‰ikovnû

a dÛslednû to dûlá, vûtev nezlomí,

slupky vybere, vodou nacucan˘

papír od nanuku, co tady snad na

podzim odhodilo nezbedné dítko,

uvízne v ãapím zobáku. Jejímu

ostfiíÏímu zraku nic neunikne. Jde

dál ze zemû sezobávat, co tam ji-

ní upustili. Pfiem˘‰lel jsem o tom

pomûru: jeden ãistí krajinu, kte-

rou zanefiádily tisíce ob˘vajících.

Ale i o tom, Ïe za pár haléfiÛ a bez

drába-vedoucího za zády tady dÛ-

slednû (a mlãenlivû) uklízí ná‰

svinãík.

S úporností a zaÈatostí ohnutá

kráska ãistí nedÛleÏitá místa,

kter˘ch si v‰imnou tak leda ãÛra-

jící psi. A kdo dnes ve mûstû vÛ-

bec ví, co je to rvát se hol˘ma ru-

kama s ro‰tím, kfiovisky a mlá-

zím? Leze teì pod jehliãnany -

a vidím v té bujné vegetaci jen

její nohy, jako nûjakého nená-

padného brouka, o kterém nic

nevíme, ale jeho drobná, sotva 

ocenûná uÏiteãnost má v fiádu

svûta své veledÛleÏité místo.

A zase - nikde nad ní nestojí její

vedoucí, nikde Ïádn˘ kontrolor

a dívka to tady ãistí, jako by ‰lo

o vstup do královského paláce.

Vzpomnûl jsem si na starého ci-

kána Biharyho z rodného mûsta.

Ve slu‰n˘ch ‰atech a vázance od

brzkého rána, v parnech i v zimû,

objíÏdûl se starou kobylkou

a bryãkou svÛj rajón a sbíral

u popelnic to, co jin˘m doslouÏi-

lo nebo se jaksi omrzelo. Dalo

by se fiíct obdoba dne‰ních mo-

bilních svozÛ. Byl zároveÀ 

ochráncem ãistoty a zároveÀ ja-

kousi mravní institucí.

Pracovní doba se pomalu ch˘lí

ke konci a kráska sbírá poslední

krabiãky od dÏusÛ, cigaret,

zmaãkan˘ sáãek od bonbónÛ, tu

odtrÏen˘ plakát z nevzhledné be-

tonové plochy. Je jako ten stfie-

dovûk˘ kameník, kter˘ na stfie‰e

katedrály vysekával krásné orna-

menty. KdyÏ se ho ptali, proã to

dûlá zrovna tam, kdyÏ to není ze

zemû vidût, odpovûdûl: ProtoÏe

to vidí BÛh. JiKo
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Sport

Desetibojafii bojovali u zelen˘ch stolÛ
V sobotu 15. bfiezna se se‰li dese-

tibojafii v tûlocviãnû na Národní

ulici u sedmé disciplíny leto‰ního

32. roãníku - stolního tenisu.

Pofiadatelské funkce se zhostil na

v˘bornou BroÀa Rektofiík. Le-

to‰ní boje poznamenala niÏ‰í 

úãast, coÏ v‰ak neubralo vzájem-

n˘m soubojÛm na dramatiãnosti.

Dopoledne zmûfiily své síly Ïeny

kategorií A a B a kategorie muÏÛ

B. V kategorii Ïen A se loÀská ví-

tûzka Jana Pitorová musela sklo-

nit pfied dobfie naãasovanou for-

mou Petry Dobrevové. Tfietí mís-

to si vybojovala Lenka Czedro-

nová.

V kategorii Ïen B nenechala ni-

koho na pochybách o svém umû-

ní Marie Pitorová, která si lehce

poradila se v‰emi úãastnicemi ve

své kategorii. Jedin˘ set jí sebra-

la Bohumila Koneãná, která po

zásluze obsadila druhé místo.

Tfietí skonãila Jana Egidová.

V kategorii muÏÛ B bylo o dra-

ma postaráno aÏ do konce.

Stejného poãtu bodÛ dosáhli

první tfii v této kategorii, a tak

nakonec rozhodovala vzájemná

utkání. Nejlep‰í byl favorit této

disciplíny Ladislav Chladn˘,

druhé místo bral Josef Vosyka

a tfietí skonãil Miloslav Slouka.

Odpoledne zasáhli do bojÛ kate-

gorie muÏÛ A a C. Vzornou úãast

potvrdili muÏi nejstar‰í katego-

rie, v níÏ chybûl pouze jedin˘ 

úãastník leto‰ního roãníku. Po

napínav˘ch soubojích potvrdil

svou suverenitu Václav Orlík,

kter˘ zvítûzil nad Jaroslavem

Lachnitem a tfietím Ivem Vol-

kem.

V kategorii muÏÛ A se se‰lo letos

„jen“ 12 borcÛ, coÏ v‰ak bylo na

druhé stranû pozitivní pro zú-

ãastnûné. V minulosti museli 

úãastníci projít sítem kvalifika-

ce, a leto‰ní roãník byl proto ob-

jektivní, ponûvadÏ se bojovalo

systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m.

Jasn˘ favorit této disciplíny

BroÀa Rektofiík si mohl dovolit

trochu recese, kdyÏ do jednoho

utkání nastoupil s kuffiíkem, kte-

r˘ mûl nahradit tenisovou pálku.

Po prvním setu v‰ak zjistil, Ïe to

není to pravé ofiechové, a vrátil

se ke svému „nádobíãku“. V ce-

lé soutûÏi ztratil jen jeden set -

díky neobvyklému sportovnímu

náãiní - a jasnû zvítûzil. Druh˘

skonãil Tomá‰ Vavfiiãka, tfietí

místo obsadil Pavel Holub.

Nyní ãekají desetibojafie atletic-

ké disciplíny. První z nich - skok

dalek˘ - je na programu v pátek

25. dubna od 16.30 na hfii‰ti za

‰kolní jídelnou.

A jak vypadá pofiadí po sedmi

disciplínách:

1. místo 2. místo 3. místo
Îeny A Andrea Továrková Lenka Czedronová Marcela Îáková

Îeny B Alena Jurá‰ová Bohumila Koneãná Markéta Míãková

MuÏi A Ivo Sovi‰ Jifií Jaro‰ Jan Sázel

MuÏi B Miloslav Slouka Lubomír Kfiímsk˘ Hynek JankÛ

MuÏi C Jaroslav Hofman Josef Dfievo Ivo Volek

Alena Jurá‰ová

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii zabodovali na mezinárodním turnaji
Poslední bfieznovou sobotu 

(29. 3.) se tûlesnû postiÏení ku-

Ïelkáfii TJ Jiskra R˘mafiov zú-

ãastnili dal‰ího závodu v rámci

seriálu âeského poháru 2008.

Tentokrát se rozjeli bojovat na 

opavskou kuÏelnu Hagemannu

spoleãnû s dal‰ími osmatfiiceti

hráãi z celé republiky.

V kategorii TP muÏi dosáhl nej-

vy‰‰ího poãtu shozen˘ch kolkÛ

507 a zaslouÏené vítûzství si od-

nesl podle oãekávání r˘mafiov-

sk˘ kuÏelkáfi Zdenûk Doãkálek.

Na druhém místû se umístil s po-

ãtem 498 kolkÛ Rudolf Vávra

z Mety Opava a tfietí skonãil

Jaroslav Horáãek z Olympie

Bruntál (486 shozen˘ch kolkÛ).

V kategorii LP muÏi si také dob-

fie vedl ná‰ Karel Forcek, kter˘

získal stfiíbro, a Ivo Mrhal na

‰estém místû.

V sobotu 5. dubna se ná‰ ãesk˘

reprezentaãní t˘m tûlesnû posti-

Ïen˘ch kuÏelkáfiÛ vrátil z maìar-

ského mûsta Nyiregháza, kde se

zúãastnili ãtyfidenního meziná-

rodního turnaje spolu s dal‰ími

druÏstvy z Maìarska, Rumunska,

Polska a dvûma druÏstvy ze

Slovenska. âeské barvy hájili r˘-

mafiov‰tí kuÏelkáfii Zdenûk

Doãkálek a Karel Forcek, dále

Jaroslav Horáãek (Olympie

Bruntál), Petr Kumstát (Blansko),

Jan ·merda (Blansko) a Martin

Vejda (Sokol Rybník). âeská re-

publika s velk˘m náskokem pfied

sv˘mi soupefii suverénnû zvítûzi-

la. Druhé skonãilo Rumunsko,

tfietí Slovensko I, ãtvrté Maìar-

sko a páté Slovensko II.

Pfií‰tí kuÏelkáfiské klání ãeká na

na‰e borce na domácí kuÏelnû TJ

Jiskra. Turnaj se bude hrát 

31. kvûtna opût v rámci celostát-

ního âeského poháru 2008 tûles-

nû postiÏen˘ch. Sportovci dûkují

hlavnímu sponzoru Petru La‰á-

kovi a dále firmû KOM a závodu

Hedva R˘mafiov. JiKo

Foto: Alena Jurá‰ová

Fota: archiv ZdeÀka Doãkálka
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Velikonoãní turnaj v ko‰íkové
Ve ãtvrtek 27. bfiezna pofiádala Stfiední ‰kola

R˘mafiov jiÏ devát˘ roãník mezinárodního

turnaje v ko‰íkové chlapcÛ.

Tradiãní úãastníci z Ozimku, SZT· a SOU

Opava, Gymnázia R˘mafiov a S· R˘mafiov

sehráli ‰est zajímav˘ch zápasÛ. LoÀsk˘ vítûz

z Ozimku byl opût velmi sebevûdom˘ a sil-

n˘. Hned po prvních dvou zápasech bylo jas-

né, Ïe r˘mafiovská druÏstva budou jako loni

soupefiit o tfietí a ãtvrté místo. Je to ostuda,

ale souãasnû i realita stfiedo‰kolského bas-

ketbalu v na‰em regionu.

Turnaj vyhráli poprvé v historii hráãi z Opavy.

Utkání s Ozimkem bylo velmi kvalitní a vy-

rovnané. âern˘ Petr zÛstal opût hráãÛm gym-

názia, ktefií prohráli i se S· R˘mafiov.

Dûkuji za ochotu a kvalitní v˘kon rozhodãím

P. O‰lej‰kovi a P. Musilovi a také mûstu

R˘mafiov za nezbytnou finanãní injekci, bez

níÏ by se turnaj nedal uspofiádat. 

Mgr. Petr Stanûk

Bednáfi pfiekvapivû získal krosov˘ titul
Za témûfi ideálního poãasí ãekal

pfiespolní bûÏce tûÏk˘ závod, kte-

r˘ se konal 5. dubna v Jablonném

nad Orlicí. TraÈ se vinula na lou-

ce v lyÏafiském stfiedisku Malák

a nebyla skoupá na stoupání, kle-

sání i obtíÏné technické pasáÏe.

Prakticky celá byla k vidûní

z prostoru cíle, coÏ divákÛm po-

skytovalo vynikající pfiehled

o v˘voji jednotliv˘ch závodÛ.

A v nich nebyla nouze o pfiekva-

pení ãi dramatické momenty.

O jedno pfiekvapení se v katego-

rii muÏÛ mílafiÛ, ktefií bûÏeli 

4 km, postaral také Tomá‰

Bednáfi. Jan Kreisinger z Kro-

mûfiíÏe zpoãátku splÀoval úlohu

jednoho z hlavních favoritÛ 

a osamostatnil se v ãele poãetné-

ho pole mílafiÛ. V druhé polovinû

závodu si v‰ak na nûj „vy‰lápl“

skuteãn˘ mílafi Tomá‰ Bednáfi

z Vítkovic, kter˘ na sebe napo-

sledy upozornil tûsnû nesplnû-

n˘m limitem na halovém mist-

rovství svûta. Kreisingera pfied-

stihl a své snaÏení dotáhl do ví-

tûzného konce. „VÛbec jsem to
neãekal. Kros je nevyzpytatelná
disciplína, mnû navíc kopce, ja-
ko jsou tady, zrovna nesedí. Ale
trenér chtûl, abych si to zkusil,
a je vidût, Ïe mû pfiipravil dob-
fie,“ pochválil Bednáfi kouãe

Vladimíra âerného.

Kros je pro Bednáfie v‰ak pouze

zpestfiením pfiípravy na léto, kdy

by se chtûl pokusit o limit na 

olympiádu na patnáctistovce.  

Redakce

Mladí kuÏelkáfii mají zelenou
Oddíl kuÏelek TJ Jiskra R˘mafiov

se aktivnû vûnuje v˘chovû mla-

d˘ch kuÏelkáfiÛ. Této role se

zhostil Ladislav Smisitel, kter˘

dennû obûtavû trénuje s adepty

tohoto krásného sportu na místní

kuÏelnû. Mladí sportovci se zú-

ãastÀují republikov˘ch turnajÛ

Poháru mlad˘ch nadûjí. V leto‰-

ním roce se Rudolf StarchoÀ stal

okresním pfieborníkem v katego-

rii ÏákÛ a Petra Kysilková obsa-

dila tfietí místo v kategorii ÏákyÀ.

Úãast na tûchto sportovních ak-

cích by se neobe‰la bez v˘znam-

né pomoci sponzorÛ. Proto bych

touto cestou chtûla podûkovat

manÏelÛm Marii a Janu âern˘m

- Penzion Mary, ktefií podporují

mladé v jejich sportovním úsilí.

Vûnují mlad˘m kuÏelkáfiÛm dre-

sy do sportovních soutûÏí, navíc

dvakrát roãnû pofiádají pro mladé

kuÏelkáfie malé posezení. První

setkání se uskuteãnilo v prosinci

loÀského roku na kuÏelnû, kam

mezi mladé kuÏelkáfie zavítal

Mikulá‰. V sobotu 29. bfiezna

2008 pozvali sponzofii mladé ku-

Ïelkáfie do svého penzionu Mary,

kde je pohostili a promítli jim vi-

deozáznamy ze soutûÏí. Akce se

díky sponzorÛm vydafiila a mladí

sportovci odcházeli spokojeni.

Závûrem bych chtûla vyslovit

pfiání, aby takov˘ch sponzorÛ

v na‰em mûstû pfiibylo. 

Alena Jurá‰ová

NNNN EEEE HHHH TTTT OOOO VVVV ÉÉÉÉ SSSS TTTT UUUU DDDD IIII OOOO
ZdeÀka Macháãková

Julia Sedláka 14

(b˘valé ústfiedí Jednoty)

Objednávky: 776 813 326

- modeláÏ nehtÛ
- lakování nehtÛ, zdobení, razítka...

- parafinové zábaly
- manikúra

- P-Shine

Foto: archiv kuÏelkáfiského oddílu TJ Jiskra

Foto: archiv Tomá‰e Bednáfie
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• fiidiãe pro mezinárodní kamionovou dopravu

POÎADUJEME:
- praxi v oboru MKD
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C, E
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav

NABÍZÍME:
- náborov˘ pfiíspûvek dle délky odpracovan˘ch let

u svého pfiede‰lého zamûstnavatele
- tahaãe DAF + plachtové návûsy
- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

• fiidiãe pro vozidlo do 12 tun
POÎADUJEME:
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C
- vûk min. 21 let
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav
NABÍZÍME:
- pfiidûlení vozidla
- po zauãení umoÏníme
roz‰ífiení pro skupinu E

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned, pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (v dobû od 7 do 16 hodin).

PPPP NNNN EEEE UUUU SSSS EEEE RRRR VVVV IIII SSSS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VVVV ÁÁÁÁ MMMM NNNN AAAA BBBB ÍÍÍÍ ZZZZ ÍÍÍÍ
MIMO JIÎ KLASICKY POSKYTOVAN¯CH SLUÎEB

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhav˘ch situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálnû dále nabízí slevu

na skladové zásoby

osobních pneumatik

zn. Barum

ve v˘‰i 35 %

(platí do
vyprodání

zásob)

¤outilová Ivana, DiS. 

739 053 293

RoutilovaIvana@seznam.cz

Mrsko‰ová Karla

604 802 363

Úãetnictví
- podvojné úãetnictví,

daÀová evidence,

mzdy,

DPH,

daÀová pfiiznání,

úãtování v cizích mûnách aj.

Kanceláfi ã. 16 na Palackého ul. ã. 11
(2. patro) - budova Bytermu

Ondfiejov 24, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 524

Soukromá fiádková inzerce
• Prodej: Prodám d˘hovanou válendu s úloÏn˘m prostorem. Rozmûr 175

x 80 cm. Vhodná na chatu, chalupu. Cena: 500 Kã. Tel.: 554 211 638.
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Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov tel.: 554 211 577, 608 830 940
www.autolasak.cz, e-mail: autolasak@autolasak.eu

Otevírací doba: Po -  Pá 8.00 -  17.00, So 8.00 -  12.00

Jeep Wrangler 2.5, SPORT, 
r. v. 1997, 2x airbag, uzáv. di-
fer., shrnovací stfiecha, posil.
fiíz., rádio. Cena: 259 900 Kã.

Land Rover Freelander 2.0, TD4, r. v.
2002, ASR, CD, rád., el. zrc. a okna, 
z. stûraã, regul. rychl. pfii jízdû ze svahu,
cent., ABS, 2x airbag. Cena: 269 900 Kã.

Volkswagen LT 35 TDI, r. v.
1999, posilovaã fiízení, el.
pfiední okna. Cena: 229 900
Kã bez DPH.

BMW 330D, Kombi, r. v. 2002, ABS,
ASR, kÛÏe, imob., vyhfi. el. zrc.,
temp.,  z. stûraã, el. okna, centrál,
4x airbag. Cena: 310 000 Kã.

·koda Fabia 1.4i,50 kW, âR, r. v.
2001, ABS, airbag, z. stûraã, rádio,
centrál, imobilizér. Cena: 129 900 Kã.

·koda Octavia 1.6i, servis, r. v.
1997, ABS, airbag, CD, rádio, cent-
rál, posil. fiíz., PC, teplomûr, imob.,
el. okna a zrcátka. Cena: 109 900 Kã

BMW 530D, r. v. 2002, ABS, 6x airbag,
ASR, kÛÏe, CD+mûniã, rádio, centrál,
el. v˘bava, PC, cent., temp., nez. top.,
senz. brzd a stûr.. Cena: 369 900 Kã.

Nissan Terrano II 2.7TDi, 92 kW, r. v.
2000, kÛÏe, rádio, posil. fiíz., z. stû-
raã, imob., el. okna, el. zrc., centrál,
ABS, 2x airbag. Cena: 229 900 Kã.

·koda Felicia 1.3LXi,50kW,
âR, r. v. 1996, rádio, taÏné, dû-
lená z. sedadla, zadní stûraã,
mlhovky. Cena: 39 900 Kã.

KLIMA SERVIS

DIGI KLIMA
DIGI KLIMA

DIGI KLIMA
KLIMA 7 MÍST

KLIMA KLIMA

Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V, r. v. 1999,
ABS, kÛÏe, rádio, posil. fiíz., spoiler,
kfiídlo, imob., el. okna, el. zrcátka,
centrál, 2x airbag. Cena: 129 900 Kã.

■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

Otevírací doba: Po -  Pá 8.00 -  17.00, So 8.00 -  12.00

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

·etfiíme va‰e peníze
• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
plná nádrÏ

Akontace od 0%
4x zimní pneu

zámek zpáteãky
slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

Spotfiebitelské
úvûry

• od 0% akontace

• na v‰echny vozy 

• bez omezení stáfií 

• bez potvrzení pfiíjmÛ

• bez ruãitele

Ford Focus 1.6, 74 kW, servis, r. v.
1999, rádio, posil. fiíz., teplomûr, 
z. stûraã, imob., el. okna, centrál,
ABS, 2x airbag. Cena: 149 900 Kã.

·koda Octavia 2.0 TDI, ELEGANCE,
6 rychl., r. v. 2006, ABS, ESP, ASR, el.
v˘bava, temp., 4x airbag, CD, rádio,
PC, centrál a dal‰í. Cena: 399 900 Kã.

74 kW

103 kW NAVI

Renault Clio 1.2 RT, r. v. 1991, zad-
ní stûraã, rádio, el. pfiední okna,
centrál dálkov˘, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 19 900 Kã.

·koda Fabia 1.4

splátka jiÏ

od 1681 Kã/mûs.

ABS

CZ

CZ

Seat Cordoba 1.4, r. v. 2000, ABS,
rádio, posil. fiíz., spoiler, kfiídlo, 
imob., el. okna, dûlená z. sedadla,
4x airbag. Cena: 137 900 Kã.

Volkswagen Passat 1.9TDi, Kombi
81kW, r. v. 1999, ABS, kÛÏe, CD, rádio,
tepl., z. stûraã, senzor brzd, PC, el. v˘ba-
va, centrál, 4x airbag. Cena: 169 900 Kã.

Renault Laguna combi 1.6 16V, r. v.
1998, rádio, posil. fiíz., teplomûr, z. stû-
raã, imob., el. okna a zrcátka, centrál,
CD, ABS, 4x airbag. Cena: 98 900 Kã.

KLIMATRONIC KLIMATRONIC

85 TIS. KM

66 TIS. KM

XENON

KLIMA KLIMA

AUTORIZOVANÉ  PRACOVI·Tù CEBIA

Renault Clio 1.9dTi, 1. maj., r. v. 2000,
rádio, posil. fiíz., PC, teplomûr, z. stû-
raã, imob., el. okna a zrcátka, centrál,
ABS, 2x airbag. Cena: 89 900 Kã.

1. MAJITELKLIMAKLIMA
Peugeot 206 1.4 XR, r. v. 1998, ASR,
imob., el. okna, posil. fiíz., el. zrc., dû-
lená z. sedadla, z. stûraã, centrál,
ABS, 2x airbag. Cena: 89 900 Kã.

Renault Scénic 1.9dCi, r. v. 2003, rá-
dio, posil. fiíz., z. stûraã, imob., el. okna
a zrcátka, dûlená z. sedadla, centrál,
ABS, 6x airbag. Cena: 198 900 Kã.

1. MAJITEL 1. MAJITEL

TAŽNÉ

TAŽNÉ TAŽNÉ

DIGI KLIMA

Fiat Punto JTD,63KW, r. v. 2002, rá-
dio, posil. fiíz., z. stûraã, imob., el.
okna, dûlená z. sedadla, centrál, CD,
ABS, 6x airbag. Cena: 114 900 Kã.

4X4

4X4 4X4

4X4135 kW

80 kW

DIESEL

DIESEL


